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 :أهد هذا اإلصدار إىل
أغىل ما لد ىف هذه  ـ وأحفاد.. وأبنائى..  زوجى الفاضل−

 .الدنيا
 . املختلفةني ىف املؤسسات الرتبوية واملهنيةاآلباء واملربني والعامل −
ً من يشعر بالتضاءل واالنكامش وجيد نفسه ضعيفا أمام −

 .اآلخرين
يتحدث ويندمج مع  من يتأمل ىف صمت وال يعرف كيف −

  .ًويريد حال.. اآلخرين
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 ًوشكرا......أرجو التكرم برتقيم املحتويات رضور 

 
 ١٥ املقدمة

 ٢٠ .تعريف اخلجل
 ٢٣ الفرق بني اخلجل واحلياء

 ٢٥ االنطواءالفرق بني اخلجل و
 ٢٥ ا?هل يمكن أن يكون اخلجل جيد

ًهل يمكن أن يكون اخلجل شيئا خطريا ً? ٢٦ 
 ٢٨ اخلجل الطبيعى ومميزاته

 ٢٩  وعيوبه وانعكاساته السلبيةالشديداخلجل 
 ٣١ الفرق بني اخلجل املفيد واخلجل الشديد

 ٣٤  الشخص شديد اخلجلمشكالت تواجه
 ٣٦ هل اخلجل مرض?

 ٣٨ أسباب اخلجل
 ٤٩ أعراض اخلجل
 ٥٢ أشكال اخلجل
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 ٥٤ خص اخلجولبعض األفعال السلبية التى يلجأ إليها الش
 ٥٦ العلامء يكتشفون أرسار اخلجل

 ٥٩ أقسام املصابني باخلجل
 ٦٠ أصل اخلجل وحقيقته

 ٦١ حقائق جيب معرفتها حول اخلجل
 ٦٢ آثار مشكلة اخلجل

 ٦٥ جتامعىاالرأ الطب النفسى ىف موضوع اخلجل 
 ٦٦  ىف موضوع اخلجلالدينىالرأ 

 ٦٨ يرسق أحالمك ورجولتك.. "اخلجل"
 ٧٠ بعض األشياء التى جتذب الناس وجتعلهم يرحبون باخلجول

 ٧١ حصائيات عن اخلجلإحقائق و
 ٧٥ مشكلة اخلجل عند األطفال

 ٧٧ وعامل املراهقة.. اخلجل
 ٧٨ املراهقة كمصطلح

 ٧٩ نمو املراهقني) خصائص(مظاهر 
 ٨٦ ةمشاكل املراهق

 ٩١ قةكيفية عالج اخلجل والوقاية فن ىف مرحلة املراه
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 ٩٤ املشكالت السلوكية ىف املجال املدرسى
 ٩٧ االنطواءو.. اخلجل

 ٩٧ االنطواءمفهوم 
 ٩٧ االنطواءاألسباب التى تؤد إىل 
ساعد املراهقني عىل اخلروج من بعض األسس التى ت

 ١٠١ االنطواء
 ١٠٦ والثقة بالنفس.. اخلجل

 ١٠٦ تعريف الثقة بالنفس
 ١٠٧ أنواع الثقة بالنفس

 ١٠٩ مشكلة ضعف الثقة بالنفس لد املراهقني
 ١١١ تصورات خاطئة عن الثقة بالنفس
 ١٢٢ عالج مشكلة ضعف الثقة بالنفس

 ١٢٥ ثقتى بنفسى كيف أبينها?
 ١٢٧ ثمرات الثقة بالنفس

 ١٣٢ ص واستشارات من الواقع عن اخلجلقص
 ١٤٦ ما هى طرق الوقاية من اخلجل?

 ١٥٣ .طرق عالج مشكلة اخلجل
 ١٦٣ وسائل عالج اخلجل الشديد
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 ١٧٤ أخطاء جيب عىل اخلجول مراعاهتا
 ١٧٦ نصائح عالجية تفيد الوالدين

 ١٨٠ دور املدرسة ىف حل مشكلة اخلجل
 ١٨٤ ومقرتحات للتعامل مع مشكلة اخلجلتوصيات 

 ١٩٨ اخلامتة
 ٢٠١ قائمة املراجع

 ٢٠٦ ةنتاج العلمى للمؤلفاإل
 



@ @
 

١٣

Øî@òÏbÔq@òÜÜÉîàvÜÛ@òîuìÛì 
אאא 

@ @
@ @

ـ ًمديرا ملركز تنمية اإلمكانات البرشية ) م١٩٩٨(تم تعيينى عام 
سلسلة ثقافة ( ومتنيت إصدار  ـبكلية البنات جامعة عني شمس

هبدف تقديم .. حتت مظلة املركز ىف ذلك الوقت) سيكولوجية للجميع
وكية لألبناء بطريقة بعض املوضوعات اخلاصة باألرسة واملشكالت السل

علمية مبسطة ومفيدة تساعد عىل تنمية وعى الوالدين واألبناء, وعالج 
 .بعض املشكالت أو الوقاية منها لفئات املجتمع املختلفة

وقمت بعرض الفكرة عىل الزمالء بقسم علم النفس واستحسنوا 
ها ودارت عجلة احلياة بمشاغل.. إال أهنا مل تبدأ ىف ذلك الوقت.. الفكرة

 .ومسئولياهتا الكبرية
للعمل بكلية الرتبية ) م٢٠٠٢(وقد وفقنى اهللا سبحانه وتعاىل عام 

ًنورة ـ سابقا ـ والعلوم اإلنسانية ـ جامعة امللك عبد العزيز باملدينة امل
ا ـ وعشت بكل مشاعر ىف هذه املدينة املقدسة مدينة جامعة طيبة حالي

 نحو مسئوليتى أمام اهللا سبحانه  وبدأت أشعر برغبة شديدةرسول اهللا 
وتعاىل ىف تقديم ثقافة سيكولوجية للجميع; عسى أن يستفيد الوالدان 
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واألبناء واملربون واجلميع من تلك الثقافة, وأن ينتفع هبا املنفعة 
 الثامن وهذا هو اإلصدار  وأن يتقبل اهللا هذا العمل,قصو,ال

 جتامعىاالاخلجل مشكلة :  من هذه السلسلة حتت عنوانوالعرشون
 .)لد االطفال واملراهقني والكبار(

وأن يتقبل هذا العمل  ة,وأدعو اهللا أن ييرس ىل استكامل تلك السلسل
 .ًخالصا لوجهه سبحانه وتعاىل

 .واهللا وىل التوفيق
KK 

٢٠١٢ 
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اخلجل كلمة حتمل معانى طيبة ومعانى أخر مرضية, فاخلجل 

 جتامعىًياء يكون مطلوبا عىل املستو االًعندما يكون نوعا من أنواع احل
 لكن اخلجل عندما ;والدينى, ألنه يدل عىل حسن الرتبية املحافظة

يتحول إىل مرض يصاب به األطفال واملراهقون والكبار, وهو يسبب 
 .ًدا للعالقات اإلنسانيةإعاقة شديدة ج

ًواخلجل يعترب من أكثر األمراض النفسية انتشارا ىف العامل بعد 
, ثم يليه أمراض القلق ثم مرض االعتامد عىل العقاقري واإلدمان

 .االكتئاب
إن اخلجل آفة كثري من النفوس وهو يسيطر عىل اإلنسان ىف درجات 

درجة يشل فيها اإلنسان خمتلفة منها ما هو طفيف ومنها ما هو كبري إىل 
 ولكن السؤال املحري هو ما هى جتامعيةاالويفقده دوره الفعال ىف احلياة 

أسباب اخلجل? وكيف يتكون ىف اإلنسان? من املؤكد أن اإلنسان عندما 
ًخيلق ال يكون خجوال أ أن اخلجل ينمو مع نمو اإلنسان أو يمكن 

يل ألن يكونوا خجولني القول بأن األطفال عندما يولدون يكون لدهيم م
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وكأن بذرة اخلجل ختلق معهم وهنا تربز أمهية الرتبية فإما أن تقوم بسقاية 
 .تلك البذرة لتنمو وتكرب أو أن تقىض عليها لتذهب دون عودة

تتمثل مشكلة اخلجل ىف ميل الشخص اخلجول إىل جتنب التفاعل "و 
ــةاال, واملــشاركة ىف املواقــف جتامعــىاال ــصورة غــريجتامعي ــة  ب  مقبول

ويصحب ذلك سلوكيات معينة مثل عدم االرتيـاح والـضيق والـشعور 
, جتامعيـةاال مـن املواقـف االنسحاببالقلق, أو اللجوء إىل الصمت أو 

وكذلك امحرار الوجه والتلعثم وصعوبة التعبري عن الذات عند مواجهـة 
بـاآلخرين,  االتصال اآلخرين واألشخاص اخلجولني تعوزهم مهارات

ــل واالســتم ــىاالتاع بالتفاع ــون إىل جتامع  وصــحبة اآلخــرين, ويميل
 الصمت أو التحدث بصوت خافت أو جتنب االلتقاء البرص ىف مواقف

, وال حيـسنون التعبـري عـن أفكـارهم أو حقـوقهم, جتامعىاالاالتصال 
 .جتامعيةااللذلك فهم أقل مشاركة ىف احلياة 

ًوهذه األعـراض تكـون مـصدرا زائـدا للقلـق والتـوتر تـؤد إىل  وً
 واألشخاص الذين يعـانون مـن هـذا حدوث مواقف حمرجة للشخص,

النوع من اخلوف إما أهنم حياولون جتنـب التعـرض ملثـل هـذه املواقـف 
أو أهنا تؤد إىل زيادة شدة التوتر لدهيم وتزيد من ) جتامعيةاالاملواقف (

 .الشد العصبى
وف مـن وقد أوضحت كثري من الدراسات أن مشكلة اخلجل أو اخلـ

ها قبل أو بعد املجتمع تظهر بشكل أكرب ىف فرتة املراهقة مع احتامل ظهور
 وهناك كثري من املتخصصني ىف األمراض النفسية يؤكدون أن هذا السن,

هناك الكثري من األشخاص يعانون من هذه املشكلة ىف صـمت ألعـوام 
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جـة أهنـا طويلة ولكنهم ال يطلبون املساعدة إال ىف حالة تزايد احلالـة لدر
 .قد تسبب بعض املشاكل الكثرية واألزمات ىف احلياة

 .إن حاالت اخلوف من املجتمع هى حالة مزمنة حتتاج لعالج
كام أن حواىل نصف املرىض الذين يعانون من هذه املشكلة يعانون 

 .االكتئابمثل اهللع أو ) األخر(ًأيضا من بعض املشاكل النفسية 
من  ال بد اجتامعيةه حاجات نفسية و لدياجتامعىإن اإلنسان كائن 

 سوف تكون مصريه جتامعيةاال وإال فالعزلة ;اجتامعىإشباعها ىف إطار 
 اتاالضطراب وجتامعيةاالوهذا سيكون سبب من أسباب املشكالت 

 .النفسية
ومن املشاكل النفسية الرتبوية مشكلة الطالب املنطو الذ يميل إىل 

 مدرسى وهو أكثـر حاجـة إىل االهـتام من النشاط املاالنسحابالفردية و
ًبه من الطالب العدوانى مثال, ألنه نادرا ما يلفت إليه نظر املعلـم, ذلـك  ً
ًأن املعلم يتأثر غالبا بالطالب املـشاكس ألنـه قـد يتـسبب ىف إزعاجـه أو 

 .مضايقته ىف عمله داخل الفصل الدراسى
ين أشـاروا ىف أما الطالب املنطو فال يلتفت إليه أغلب املعلمني الـذ

عدة أبحاث أهنم يفضلون الطالب الذين حيققون هلم النجاح واإلنجـاز 
ىف العمل لذا فالطالب املنطو ال يؤثر سلوكه عـىل موقـف املعلـم ألنـه 

 .ًيتسم غالبا باخلجل واهلدوء ىف الفصل
إن املنزل دون شك هو املكان األول الذ يعمل عىل تكوين شخصية 

 متكاملة, إال أنه بجانب املنزل توجد وحدات التلميذ وتوجيهها وجهة
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 أخر تقوم بدور هام ىف هذا السبيل ومن بني هذه الوحدات اجتامعية
 )..املدرسة(

وقد كانت النظـرة إىل املدرسـة حتـى عهـد قريـب عـىل أهنـا مكـان 
للدراسة وتلقني املعلومات وعرض املشكالت اخلاصة باملنهج والبحـث 

واد الدراسية املختلفة من عقول املدرسـني إىل عن أنجح الوسائل لنقل امل
 . تلك كانت وظيفة املدرسة التقليدية,األطفال

ًأما رسالة املدرسة اآلن فتخلتف اختالفا كبريا عن رسالة املدرسة  ً
التقليدية, فرسالتها ليست قارصة عىل تعليم الطفل عن طريق تلقينه 

عن الرسالة السابقة بعض املعلومات بل هلا رسالة أخر ال تقل أمهية 
 )االعمل عىل تربية التلميذ وتكوين شخصيته من مجيع نواحيه(وهى 

 ينبغـى  املختلفـةفدراسة الطفل إذن والوقوف عىل جوانب شخصيته
ية ـورهتام الرسمـــأن يكــون لــه األولوليــة عــىل التعلــيم والتثقيــف بــص

 مـشكالهتم حـلالتقليدية, بل إن املـدرس حـني يـساعد تالميـذه عـىل 
ً عىل أن حيـرزوا قـدرا أكـرب مـن الوقت نفسهلشخصية إنام يساعدهم ىف ا

النجاح والتوفيق ىف تعلم املواد الدراسية بجهد أقل, ومن احلقائق الثابتة 
  الـذالتى ال حتتاج إىل زيادة تأكيد أن كل نوع من أنـواع سـوء التوافـق

طره ىف أن يستفحل أمره ويعظم خ ال بد يصاب به التلميذ ىف مطلع حياته
 .مستقبل حياته

ومن هنا تتبني حجم املسئولية امللقاة عىل عاتق املدرس الذ نعتقد 
له من أن يتزود بقدر ولو ضئيل من املعرفة بالصحة  ال بد نحن أنه
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 يعانى من أ النفسية حتى يستطيع أن يقدم العون النفسى للتلميذ الذ
 .صيةمشكلة نفسية تعرقل مسار حياته التعليمية أو الشخ

لذا فإن مشكلة اخلجل تعترب مشكلة إنسانية ويعانى منها األفراد ىف 
مجيع املجتمعات والثقافات, وإنه ال يعترب سمة من سامت الشخصية 
ًوإنام هو شعور ينتاب اإلنسان ىف مواقف معينة أحيانا وبذلك يمكن 

 .التخلص منه بالتدريب واملساعدة من املعلمني واآلباء واملتخصصني
رغم من أن اخلجل ال يعد من األمراض العصبية فهو ظاهرة وبال

. سبب له مشاكل كثريةمن يصاب به وتًنفسية ترتك آثارا سيئة عىل نفسية 
إذ جيد صعوبة ىف خلق العالقات الطيبة مع أقرانه وأصدقائه وكل من 

 وقد يفىض به إىل اخلوف وله ويمنعه من عقد الصداقات معهم,ح
 .العصبية والنفسية اتاالضطرابوالرهبة و

 الشعور باخلجل إىل خوف الشخص اخلجول من تأدية أ ويؤد
ًمهارة أو عمل خوفا من الفشل بسبب ما جيده من صعوبة ىف الرتكيز عىل 

 .ما جير من حوله ويعجز عن مواجهة أ طارء أو حادث بمفرده
ة نفـسيا السيئة عـىل نفس هبذه الظاهرة التى ترتك آثارهوهيتم علامء ال

 موضـوع اخلجـل وأثـاره الـسلبية التـى ًالشخص اخلجول نظرا ألمهيـة
, وىف تكــوين املـستقبليةتـنعكس عـىل شخـصيات األطفــال ىف حيـاهتم 
ــسه ــتهم بأنف ــستو ثق ــصياهتم, وىف م ــواء ىف األرسة أو ىف شخ م, س

الء األطفال عندما  هلؤجتامعىاال كام أن اخلجل يؤثر عىل األداء املدرسة,
 وتشري الدراسات إىل أنه هناك حواىل واحـد مـن كـل يصبحوا راشدين,

 .عرشة أشخاص يؤثر خجله عىل حياته اليومية
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ًونظرا ألمهية موضوع اخلجل وآثاره السلبية التـى تـنعكس عـىل أداء 
 وكذلك عىل املـراهقني جتامعىاالاألطفال ىف املدارس وربام حتى األداء 

 عالقــتهم مــع والكبــار الــذين يعــانون مــن اخلجــل بدرجــة تــؤثر عــىل
أقدم هذا اإلصدار من سلـسلة ثقافـة سـيكولوجية للجميـع .. اآلخرين

أتناول فيه موضوع اخلجـل ككـل تعريفـه, والفـرق بينـه وبـني احليـاء, 
أعراضه, أرضاره, صفات الطفل أو الشخص اخلجول, وكذلك أسباب 

ستشارات مـن  من منظور إسالمى, بعض القصص واالاخلجل وعالجه
وذلك إىل جانـب الكثـري مـن . جل, وكيفية عالج اخلجلاقع عن اخلالو

مـن أجـل تقـديم ثقافـة . ع اهلـاماجلوانب اهلامـة املتعلقـة هبـذا املوضـو
 وأدعـوا اهللا أن يع وتنمية الوعى نحو مشكلة اخلجل,سيكولوجية للجم

أكون قد وفقت ىف عرضه, وأن ينتفـع بـه اجلميـع املنفعـة املرجـوة, وأن 
 .ًاىل هذا العمل خالصا لوجهه الكريميتقبل اهللا سبحانه وتع

אW 
ال يوجد تعريف حمدد للخجل, كام ال يوجد مقياس مطلق له, ومع 
ذلك يشري تعبري اخلجل إىل أولئك الذين جيدون صعوبة ىف التفاعل 

ً, ولد بعض األطفال أو املراهقني قد يكون اخلجل نامجا عن جتامعىاال
, ولد البعض اآلخر يرجع إىل افتقاد عيةجتاماالعدم كفاية املهارات 

 .الثقة بالنفس مما جيعلهم يبالغون ىف االهتامم بنظرة اآلخرين هلم
 :وهناك من عرف اخلجل بأنه

ت العادية وهو غري حممود االنفعاالاخلوف من الناس والترصيح عن 
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ا يرتتب عليه من تفويت املصالح أو الرضا باإلذعان واخلضوع ونحو مل
 .كامش الولد أو البنت وانطوائه وجتافيه عن مالقاة اآلخرينذلك كان

وقد يتحول اخلجل ىف بعض األحيان إىل رهبة وخوف وقد يصل إىل 
رهاب من الناحية العلمية ألن اخلوف يولد انفعاالت عصبية ينتج عنها 

 .رتفاع ضغط الدمن اليقظة الكاذبة التى تؤد إىل اهرمون يسبب حالة م
.  ينتاب الشخص عندما يكون مع اآلخرين"يبغر"ـ وهو شعور 

ويمكن أن حيدث اخلجل عند مقابلة شخصيات جديدة وعند التواجد 
ا,  هبم طبيعيت التى يكثر فيها الناس ويكون االحتكاكىف أماكن التجمعا

ن منه الشديد ومنه العاد ويمكن تعريف اخلجل الشديد واخلجل نوعا
 :بأنه

بت بسبب مواقف شخصية مما يثبط هو الشعور بالضيق أو الك* 
 .الشخص عن متابعة حتقيق أهدافه الشخصية أو العملية

النشغال وهو شكل من أشكال الرتكيز املفرط عىل الذات وا* 
 .يس وردود الفعل اجلسديةساباألفكار الشخصية, واألح

. انكامش الولد وانطوائه وجتافيه عن مالقاة اآلخرين: فاخلجل هو
 جتامعىاالرباء يمكن وصفه بنوع من أنواع القلق ولكن حسب رأ اخل

الذ يؤد إىل حدوث مشاعر متنوعة ترتاوح بني القلق والتوتر البسيط 
إىل مشاعر رعب وهلع واضحة ىف علم النفس حتت إطار أمراض القلق 

 .والتوتر
ة ـشى سخريـ, وخي اخلجول ىف حالـة مـن الضيـق واملـللويعيش

 من هواجس قد تقىض جتامعيةاال حياته املهنية واآلخرين منه, ويعانى ىف
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عليه, فرتاه ينفر من احلديث إىل الناس أو من جمرد التفاعل مع الناس, 
ًيشله متاما كام أن  وهكذا فإنه يقىض عىل طاقاته بسبب خوفه املزمن الذ

يطغى عليه ه وقلقه من رأ اآلخرين فيه مما اخلجل يمنعه من حتقيق ذات
 .ًكليا

ف العلامء اخلجل بأنه شعور بالذنب أو اخلوف الزائد من ـ ويعر
امء أن للخجل رأ بعض العل  وىفم,مواجهة الناس أو من عدم قبوهل

 أدلة البحوث تثبت أنه صفة مكتسبة,ال أن معظم أسباب وراثية إ
 ًواخلجل الشديد كمفهوم من الصعب جدا حتديده ولكن وحسب رأ

 الذ يؤد جتامعىاالأنواع القلق خرباء الصحة يمكن وصفه بنوع من 
إىل حدوث مشاعر متنوعة ترتاوح بني القلق والتوتر البسيط إىل مشاعر 
رعب وهلع واضحة تصنف ىف علم النفس حتت إطار أمراض القلق 

عية للخجل هى الشعور بالوحدة ًوالتوتر خصوصا وأن النهاية الطبي
 نتائج مرض نعزال عن املجتمع وكالمها من أهم أسباب وربامواال

ور صحته معناه بأن املصاب باخلجل الشديد سوف تتده وهذا االكتئاب
 .النفسية لألسوأ

من األطفال يولدون % ١٥ : ١٠سب رأ علامء النفس فإن حواىل وح
ولدهيم ميل واستعداد ألن يكونوا خجولني بصورة غري طبيعية بينام 

 أو بسبب عيةاجتامالباقون يصبحون خجولني إما ألهنم بدون مهارات 
من تعرضهم للسخرية من  اخلوف من عدم تقبل اآلخرين هلم أو اخلوف

 .اآلخرين مما يدل عىل فقدان الثقة بالنفس والذات
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אאא 
 

هناك فرق كبري بني اخلجل واحلياء فاإلنسان الذ يتمتع باحلياء هو 
 أبعد حد وهو إنسان رائع وحمبوب من الناس ويراعى شعور الناس إىل

 .لومستمع جيد ومتحدث جيد بعكس اخلج
WאW 

واحلياء هو التزام  عىل كل مليح, وترك كل قبيح, هو خلق يبعث
 .مناهج الفضيلة وآداب اإلسالم

استحيوا من اهللا حق ":  حني قالونتعلمه من وصايا الرسول 
ليس ": واحلمد هللا قالإنا نستحيى من اهللا يا رسول اهللا : احلياء, قلنا

واالستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى, والبطن .. ذلك
وما حو, وتذكر املوت والبىل, ومن أراد اآلخرة ترك زينة احلياة, وآثر 

 ." من اهللا حق احلياءخرة عىل األوىل, فمن فعل استحيااآل
احلياء شعبة  (فاحلياء هو الذ يتصف به املسلم حني قال الرسول 

وهو صفة حممودة ألنه يكبح األعامل غري األخالقية ) من شعب اإليامن
 ..دابفهو دليل عىل تكامل اآل ..وهو خلق اإلسالم وال يأتى إال بخري

אאW 
 .عج منه وتتوافق معه من داخلهااحلياء تطمئن إليه النفس وال تنز

ستسالم  حقوق وااليه تفويت مصالح أو ضياعوال يرتتب عل
 .واخلضوع لآلخرين بذله
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אW 
احلياء من الناس عند انكشاف العورات واحلياء من الضيف واملبادرة 

 .بإكرامه وحياء الفتاة البكر عندما تسأل عن رغبتها ىف الزواج
فاخلجل إذن آفة نفسية ناجتة عن وجود خلل نفسى جيعل اإلنسان 

 اآلفة النفسية تتحكم وتستبد بصاحبها إىل درجة يتوقع داخل ذاته, وهذه
 . غري مقبولجتامعىاالتشل هبا مواهبه وإمكاناته وجتعل سلوكه 

ً فيختلف متاما عن اخلجل, فاحلياء فضيلة تعنى مراعاة ,أما احلياء
شعور اآلخرين وأحاسيسهم ألبعد احلدود, اإلنسان الذ يغض البرص 

دخل فيام ال يعنيه يتصف  ال يتاحلياء, كذلك اإلنسان الذيتمتع ب
ا ألبعد احلدود جتامعيإلنسان الذ يتمتع باحلياء يكون اباحلياء, ولكن ا

ال خيجل من التعامل مع الناس, لديه ثقة بنفسه, وهو ماال يستطيع أن 
يفعله اإلنسان اخلجول, وكثري من الناس خيتلط األمر عليهم بل 

 ولذلك كان من الرضور أن يعتقدون أن احلياء أحد أنواع اخلجل,
 .نعرف الفرق بينهام

אאאאFאאWE 
إىل حد ) جتامعيةاالالفوبيا  (جتامعىاالإن الفرق بني اخلجل واخلوف 

 ..كبري اختالف ىف الدرجة أكثر منه اختالف ىف النوع
النفــسية ىف  األعــراض اجلــسمية وفهنــاك تــداخل وتــشابه كبــري ىف

 ومع أنه من الصعب إجياد حمك دقيـق نفـرق عـىل أساسـه ني,االضطراب
 .بينهام
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 إذا كانت تقلل بشكل اجتامعىفمن املمكن اعتبار املشكلة خوف 
كام جيب التفريق بني  ,الفرد عىل ممارسة حياته اليوميةكبري من قدرة 

ىف تفاعلنا احرتام اآلخرين اخلجل واحلياء فاحلياء سلوك إراد يقصد به 
وأغلب الناس لدهيم هذا احلياء حيث يؤد وظيفة وقائية وجيعل معهم, 

الشخص يتوقف ويفكر وحيدد املناسب واملرغوب من القول أو 
 ...العمل

كذلك فإن األشخاص اخلجولني ليسوا مصابني بالرضورة باخلوف 
ء أن حتول بينهم  لد هؤالجتامعىاال ويمكن حلالة القلق جتامعىاال

رتياح ىف احلفالت ولكن األعراض التى يعانون منها ال  الشعور باالوبني
 .جتامعينيامتنعهم من أن يكونوا 

אאאאW 
يث يرون أن اخلجل  حاالنطواءيميز علامء النفس بني اخلجل و

 أكرب ىف االنطواءًواء وبناء عىل ذلك فإن مشكلة نطمرحلة سابقة لال
جل, فاخلجول يمكن أن يكون لديه القدرة عىل حجمها من مشكلة اخل

 مع جتامعىاالالتفاعل مع إخوته وبعض أقاربه لكن ضعيف ىف تفاعله 
ًاآلخرين أما الفتاة املنطوية فهى تعانى ضعفا شديدا ىف التفاعل  ً

 . ومع األقارب واألخوةجتامعىاال
אאK؟ 
لة أنـاس غربـاء ـد مقابــني عنــ قلقنيـاص اخلجولـح األشخـيصب

ًص اخلجول شخـصا حيـب ـح الشخـل أن يصبـولذلك ليس من املحتم
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 كل منا يعـرف أن احلـديث للغربـاء يمكـن أن يكـون لتحدث للغرباء,ا
 .شىء خطري

ًوالشىء اجليد ىف أنك خجوال هـو أن اخلجـل سـيبعدك عـن بعـض 
 خلجـل عنـدما كـانوافبعض العلامء كانوا يعانون مـن ا ..املواقف السيئة

 ..ًأطفاال
ــش ــامءتي ــن العل ــري م ــون غل كث ــث يقوم ــى حي ــث العلم  ىف البح

الطـرق اجلديـدة للتنبـأ كتشافات اجلديدة مثـل األدويـة اجلديـدة أو باال
ويكونوا .. كتشاف األشياء اجلديدة التى جتعل حياتنا أفضلبالطقس أو ا

ص اخلجـولني ًوأحيانا يـنجح األشـخا.. سعداء ىف العمل ىف هذا املجال
ىف مثل هذه األعامل ألهنم يشعرون بالراحة عنـدما يـشتغلون بمفـردهم 

 .ًبدال من أن يشتغلوا ىف مكاتب كبرية هبا كثري من الناس
אאK؟> 

ًأحيانا يصبح األشخاص خجولني جدا لدرجة أهنم خيافون من عمل  ً
ال يستطيعون الذهاب إىل املدرسة ألهنم ًاألشياء البسيطة ىف احلياة, مثال 

يشعرون بالقلق لدرجة أهنم ال يستطيعون القيام بطلب وجبة طعام ىف 
 .املطعم أو تسديد مقابل طعامهم

باء وبعض األشخاص يشعرون باخلجل الشديد عند مقابلة الغر
 ويستطيع األطباء مساعدة هؤالء الناس ًلدرجة أهنم نادرا ما خيرجون,

عىل اخلجل بحيث يصبح ىف مقدور هؤالء طلب الطعام ىف ىف التغلب 
 .جتامعيةاالاملطعم, أو مواجهة الناس ىف املواقف 
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إن األشخاص الذين يعانون مـن اخلجـل إىل هـذه الدرجـة الكبـرية 
 والنـاس ,حيتاجون إىل التحدث مع أشـخاص آخـرين حـول املوضـوع
اء, وإذا كـان الذين يمكن التحدث إليهم هـم اآلبـاء واملعلمـني واألطبـ

الشخص يعتقد أن اخلجل يسبب له مشكلة, فعليه التحـدث إىل هـؤالء 
 .األشخاص
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אאאW 
 

ندفاع ألخذ احلقوق وىف يقوم بعملية تعادل لرغبتنا ىف االاخلجل 
 .الدفاع عن النفس وىف العدوان عىل اآلخرين

 التفكري ىف اختبار ـ حيد اخلجل من اختالطنا الزائد بالناس فيدفعنا ىف
 .صداقاتنا قبل عقدها

ًغالبا ما يكون اخلجول ىف نظر الناس جادا وصادقا وموثوقا بهـ  ً ً ً. 
ـ عادة ما جيذب اخلجول الناس بتواضعه ورقته إذ يبدو هلم أنه 

 .شخص واقعى
ب اخلجول الصمت أكثر من الكالم مما جيعله يستمع إىل اآلخرين ـ حي

 .ن كفاءته ىف إنشاء عالقات عميقة باآلخرينوينصت هلم أكثر فيزيد م
 والتبرص والرأ ـ ال يتصف اخلجول بالترسع بل إنه يتميز بالرتو

 .الثاقب
ًـ ىف بعض األحيان يكون اخلجل هاما للرتكيز ىف األعامل ألنه قد 

 .يزيد القدرات الدراسية والعلمية والعقلية
خطاء, فاخلجل من اهللا ا من اإلقدام عىل ارتكاب األًـ حيد اخلجل كثري

عز وجل يمنعنا من ارتكاب اخلطيئة واخلجل من الناس يمنعنا من القيام 
 .بأفعال غري أخالقية

 .اًـ اخلجل مفيد لروح اإلنسان إذ يعطيه عمقا داخلي
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אאאאW 
 . بعدم الرضا عن نفسهشعور الشخصـ 

ًلتحدث لآلخرين خوفا من الرفض أو ـ اخلشية من طرح األسئلة وا
 .الصد

 .نعزال والبعد عن الناس لالـ امليل
ًـ يكون الشخص اخلجول حساسا ورقيقا وذا ضمري متيقظ وواسع  ً
اخليال ولكنه قد يتخيل نتائج سلبية للموقف الذ خيجله أو يتصور 

ًأحداثا خمجلة قد تتبعه مع أهنا ال حتدث ىف الواقع أبدا ً. 
אW 

 ً الناس بى عندما أقيم حوارا معهم?سيهزأهل 
يعطل اإلقدام عىل املحاولة اجلديدة أو استغالل وـ اخلجل يوقف 

اإلمكانيات الشخصية ويزيد الشعور بالوحدة إذ ال يستطيع اخلجول أن 
ً وثيقة بسهولة فإن اخلجل ىف حد ذاته يعترب نوعا من اجتامعيةيقيم عالقة 

غال الزائد بالنفس وبمشكالهتا وبضعفها مما يضعف الطاقة االنش
 واإلنسانية جتامعيةاالالالزمة عند املحاولة إلقامة وتوطيد عالقاته 

 .باآلخرين
ـ حياول اخلجول أن يرىض الناس باستمرار وبدرجة زائدة ولذلك 

ره حتى وإن شعر بالغضب خشية عدم فهو ال يعرب بصدق عن مشاع
ًد يرتد اخلجول قناعا وحياول التكلف لكى ينال ستحساهنم وهنا قا
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مديح الناس ورضاهم عنه فيكون هذا عىل حساب متيزه وتفرده 
كشخص ويصبح الرأ اآلخر أهم من حكمه الذاتى عىل نفسه فيقوده 
ذلك إىل املزيد من عدم الثقة بالنفس ألن ختيله أن رأ اآلخرين سيكون 

 . سلبية عن نفسهًا أو سيئا فيجعله يكون فكرةسلبي
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אאאאא 
 

WאאאW 
ًـ عندما يكون للخجل شيئا مفيدا ً!!..... 

 أن بعض مشاعر اخلجل يكون هلا جانب إن بعض علامء النفس يروا
الغضب واحلزن واخلوف وغريها من املشاعر السلبية : إجيابى, مثل

أهنا تنبهنا إىل وجود شىء مزعج بأنفسنا أو بعالقتنا مع املؤملة, حيث 
 .ًاآلخرين وحتفزنا عىل أن نفعل شيئا لكى نتصد له

واخلجل النافع يوقظنا وحيفزنا ويمكن أن نسميه باخلجل النافع 
والذ يمكن اعتباره كصديق, أما اخلجل الشديد الذ يضعنا ىف قفص 

مر عالقتنا باآلخرين ويشل  يد فإنهمن اليأس واإلحساس بعدم النفع
ًويعترب هذا خجال سيئا... قدرتنا وعدم حتىل اإلنسان بقدر كاف من ... ً

ًاخلجل يعد أيضا نوعا سيئا من اخلجل, بمعنى أنك لو تصورت إنسانا  ً ً ً
 هذا اإلنسان ال يعرف ىف ىل اخلجل أو ال يستحى من شىء فإنيفتقر إ

اآلخرين ىف معاملته هلم فهو ًاحلقيقة شيئا عن نفسه وال عن احتياجات 
 .يبدو أنانى الطبع متبلد احلس

 :ـ اخلجل النافع والدراية بالنفس
ًإن الشخص الذ لديه الشعور املعتدل من اخلجل يكون مستعدا 
ًدائام لتغيري أقواله أو أفعاله بام يتوافق مع اآلخرين; لكن هذا االستعداد 

لذ يشل حركة اإلنسان ًيكون معدوما عادة ىف حالة اخلجل الشديد ا
 .ويربكه
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ا إىل خطوات  يقودنعتدل باخلجل يمكن أن ينبهنا أولكن الشعور امل
 .أكثر أمهية وإجيابية

 :جتامعيةاالـ اخلجل النافع والعالقات 
ا غري سليم ا أساسيًا ما يعتقد أن هناك شيئًاإلنسان شديد اخلجل غالب

 إىل حالة من الرفض أو غري ًىف طريقة اتصاله باآلخرين جيعله دائام يصل
املوافقة وعندما يقارن نفسه باآلخرين يتأكد له هذا املعنى, أو هذا 

 .التصور
ًلكن الشعور باخلجل بدرجة معتدلة ينبه دائام إىل املساوء التى قد 

لتزام بمزيد من اللياقة ىف خرون وبالتاىل حيفز صاحبه عىل االيرفضها اآل
ًإن اخلجل املعتدل يعد شيئا مطلوبا لتوطيد املعاملة مع اآلخرين ولذا ف ً

, بينام يؤد اخلجل الشديد إىل حالة من التقوقع جتامعيةاالالعالقات 
 .واإلحساس بعدم األمهية

 :ـ فائدة اخلجل ىف إدراك قيمتنا احلقيقية
 منا إىل قدره ًإن اإلحساس باخلجل يقاوم صفة الغرور وينبه كال

د ـن فوائـدة مـذه الفائـود هبـح لنا املقصاحلقيقى, واملثال التاىل يوض
 :اخلجل

 وكان ستعد إللقاء خطبة ىف مؤمتر علمى, ي"فالن"كان الدكتور 
 وأثناء ذهابه إىل املؤمتر وأثناء و بنفسه لرتشيحه لرئاسة املؤمتر,شديد الزه

ذه اللحظات متنى لو مل  ىف هعىل األرضنزوله الدرج زلت قدمه فوقع 
إلحساس باخلجل من نفسه قلب األمر, فبعدما كان  أ أن ايره أحد;

يريد أن يراه كل الناس أصبح يتمنى أال يراه أحد فهذا اإلحساس 
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املفاجىء واملؤقت باخلجل جعله يدرك أنه ليس أفضل من غريه وأنه ىف 
 ."النهاية إنسان كأ إنسان عىل األرض

WאאW 
אאאW 

وقد جلأت إىل حواىل .. فتاة ىف الثانية والعرشون من عمرهاكانت 
ون ـل املضمـرة حتمـل مـى كـت شكوهتا فـيني; وكانـباء نفسـأربع أط

ام اتبعت من طرق للعالج ليس هناك فائدة مهام حاولت ومه" هنفس
 وال أمل أن حيبنى أحد أو , أشعر بأننى ال قيمة ىلفام زلتالنفسى 

بة ألحد بل منفره إنى ا هش وشخصيتى غري جذيقدرنى, ألن تكوينى
 "أكره نفسى

ًإن شخصية هذه الفتاة تعد نموذجا جيدا للمقصود بالشخصية املبنية  ً
عىل اخلجل أو التى تعانى من حالة شديدة من اخلجل فاإلحساس 
ًبالالقيمة تشعرها دائام بالشك ىف قدرهتا كإنسان وليس هناك أسباب 

إن نسبة كبرية من هذه : مكن القولحمددة يعرفها أحد ولكن ي
الشخصيات نشأت ىف ظروف أرسية رسبت فيها اإلحساس الشديد 
باخلجل كاجلو األرس الذ يتميز بإحباط اهلمم وكبت املشاعر وإمهال 

 .التقدير
أن ننتبه إىل هذه احلقيقة املهمة وهى أن  ال بد ومهام كان السبب, فإنه

خرين يستخفون به ىف حني أن أساس اإلنسان شديد اخلجل يعتقد أن اآل
 .مشكلته هو استخفافه بنفسه
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 :جه الشخص شديد اخلجلمشكالت توا* 
إن اخلجل الشديد يمكن أن يكون عقبة كبرية ىف حياة اإلنسان, حيث 

 بل إن اخلجل الشديد ; ناجحةاجتامعيةحيرمه ذلك من إقامة عالقات 
شكالت نفسية وظنون يمكن أن يتسبب من ناحية أخر ىف املعاناة من م

 .جسيمة
وهذه بعض األمثلة ملا يمكن أن يتسبب فيه اخلجل الشديد من 

 :مشكالت كبرية
 :زدراءـ توقع التحقري أو اال

ًإن اخلجل الشديد يبعث عادة ىف نفس صاحبه خوفا من حتقري أو 
 صفات اإلنسان شديد ; فمنً وهذا أمر وارد جدا,زدراء اآلخرين لها

 .دائم بضعف أمهيته وقيمتهاخلجل اإلحساس ال
 :ـ حماولة إرضاء اآلخرين بأ شكل

فهو يسعى إىل ذلك حتى لو كان عىل حساب راحته أو ضد رغبته 
قري الذ احلقيقية; ألنه بذلك السلوك يريد أن يتجنب اإلحساس بالتح

ً ومن الواضح أن الترصف هبذه الكيفية يلغى متاما خيشاه ويتوقعه,
 .شخصية اإلنسان

 :ساءة إىل النفسـ اإل
فهى مشكلة أكثر خطورة واملقصود هبا تعد حالة اإلمهال النفسى 
إىل حالة امليل إىل اإلساءة إىل النفس بطرق خمتلفة, كاللجوء إىل إدمان 
املخدرات أو الفقد الشديد للشهية الذ يؤد إىل اعتالل الصحة وربام 

 .املوت; بل وقد تظهر دوافع انتحارية
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 :ـ ختريب النفس
نتقام من النفس, بمعنى إمهال الفرص واملقصود هبا امليل إىل اال

مهال تناول الدواء للتغلب عىل ملتاحة للنجاح عن طريق العمل أو إا
املرض أو إمهال القيام بأ عمل إجيابى; ولذا فإن الفشل ىف احلياة هو 

 .النتيجة املتوقعة هلذا السلوك املخرب
 :ـ الرغبة ىف حتقري اآلخرين

يلة للنجاة من ًو يتعمد أحيانا إىل حتقري اآلخرين وازدرائهم كوسفه
 ويكتسب الشخص شديد اخلجل حالة مستمرة وطأة اخلجل الشديد,

 ال تكون لديه أ رغبة ىف تقديم ; حيثمن انتقاد عيوب اآلخرين
 .املجامالت أو عبارات االستحسان أو التشجيع

 :ـ اخلجل واإلدمان
شديد وإدمان هناك عالقة قوية بني اخلجل الفقد وجد ىف احلقيقة أن 

ً وكلام كان اخلجل شديدا زادت الفرصة للتعلق املخدرات أو اخلمور,
بأ شىء من املواد املخدرة; ويمكن أن جيد الشخص ىف إدمانه راحة من 
األمل والظنون التى تسببها حالة اخلجل; فهو ال يدر بالطبع أن هذه 

نوع من الوهم; فالعالقة بني اخلجل واإلدمان الراحة املنشودة ما هى إال 
ان زادت الفرصة لإلصابة عالقة متبادلة, وكلام زادت مدة ودرجة اإلدم

 .باخلجل
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א؟ 
 

جتاه النفس الشديد لدهيم حساسية مبالغ هبا باإن املصابني باخلجل "
 وما حيدث هلا بحيث يكون حمور االهتامم والرتكيز لدهيم هو مد

هم عىل اآلخرين وكذلك نظرة اآلخرين هلم وبالتاىل وهبذاالرتكيز تأثري
رتباك الذ حيدث له بحضور النفس الداخلية ومشاعر النقص واالعىل 

 جتامعىاالاآلخرين أو عند التعامل مع اآلخرين وبالتاىل يزداد العزل 
الذ يعانى منه الفرد املصاب بمرض اخلجل الشديد والذ هو 

 الصحة يمكن وصفه بنوع من أنواع القلق وحسب رأ خرباء
 الذ يؤد إىل حدوث مشاعر متنوعة ترتاوح ما بني القلق جتامعىاال

والتوتر البسيط إىل مشاعر رعب وهلع واضحة تصنف ىف علم النفس 
ًوخصوصا أن النهاية ) ًكام ذكرنا سلفا(حتت إطار أمراض القلق والتوتر 

نعزال عن املجتمع الوحدة واالجل الشديد هى الشعور بالطبيعية للخ
 وهذا معناه بأن االكتئابوكالمها من أهم أسباب وربام نتائج مرض 

 كام أكد  لألسوأاملصاب باخلجل الشديد سوف تتطور صحته النفسية
ن كثريين يرتادون ىف كل يوم إىل العيادات النفسية املتخصصون عىل أ

ندماجهم ىف للتخلص من تلك املخاوف التى تؤرقهم وحتول دون ا
 واختالطهم مع اآلخرين وجتعلهم عاجزين عن جتامعيةاالاحلياة 

مواجهة أ طارء أو حادث بمفردهم ولكن ىف املقابل فهناك أعداد 
زالت ترفض اإلفصاح عن حقيقة مرضها كام ترفض طلب  أكرب بكثري ما

املساعدة من طبيب أمراض نفسية عىل اعتبار أن الذهاب لعيادة 
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 كام أشار اخلرباء إىل أن فسية هو وصمة عار عىل جبينه,ض الناألمرا
ملوضوع تؤكد لنا أن معظم الدراسات والبحوث التى أجريت حول هذا ا

صابة هبذا املرض من الرجال ولكن املجتمع يتقبله من املرأة النساء أكثر إ
بمختلف درجاته بينام ال يتقبله من الرجل وإن خفت شدته, ففى حني 

ًميزة وصفة حممودة عند املرأة يعد عيبا ونقصا لد أن اخلجل يعد  ً
ًما وواثقا من نفسه ادوأن يكون مق ال بد الرجل عىل اعتبار أن الرجل ً

ًئا لتكتمل رجولته ىف نظر املجتمع كام أن الرجل يعشق ىف يًوشجاعا وجر
املرأة خجلها وحياءها بدرجاته املختلفة بينام تبغض املرأة ىف الرجل 

 . وإن خفت شدتهخجله وحياءه
 تصل نسب الشفاء ـ ماهى نسب العالج والشفاء من هذا املرض? ـ

عداد  باملائة ولكن املشكلة تكمن ىف أن أمن هذا املرض ألكثر من ثامنني
تأتى الذين يفصحون عن حقيقة مرضهم ويستعينون بالطبيب النفسى ال 

 وكأن عداد أولئك الذين يتكتمون عىل حقيقة مرضهمنقطة ىف بحر من أ
جلوءهم لطبيب األمراض النفسية هو وصمة عار عىل جباهم ـ كام ذكرنا 

وأن يسبقه  ال بد  ـ تغيري النفسوماهى سبل العالج من هذا املرض?ـ 
إن اهللا ال يغري ما ": شعور باحلاجة إىل هذا التغيري ونتذكر قول اهللا تعاىل

 تتغري ألجلك  فأخلص النية والعزم ىف أن"بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم
ك ًوألجل أوالدك وإذا مل تشعر بأمهية هذا التغيري لك أوال فإن جمهودات

,وأن يكون احلوار دائام بينك وبني وحماوالتك مع أبنائك ستذهب سد ً
ًوحا وأن تكون مستمعا جيدا هلم;اآلخرين مفت ً  كان ذلك حالة إذا أما ىف ً

ًزال طفال صغريا فينب الشخص املصاب باخلجل ما غى أن تقوم والدته ً
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 هنفس وىف الوقت  وهى مشاركة بسيطة أو مكافأة ذلك,بعدة أمور
التوقف عن مشاركته ىف أ من األنشطة التى يزيد فيه هذا الشعور 

ابل  وىف املقى يستعيد الثقة واهلدوء بام حوله,باخلجل لفرتة كافية ك
ط عليه ا ودون ضغ التى يرغب هبا تدرجييجتامعيةاال النشاطات تشجع

 .بل باحلوار واملحبة
GאW 

ا لوجود عدة أسباب رئيسية ًحيدث الشعور بالنقص عند الفرد نظر
ًمنها وجود عاهة ىف جسمه أو نقص ىف جسده, أو لكونه نشأ خجوال إما 

ًل خوفا من احلسد, أو  خاطىء ىف األرسة باخلرافات والدجالعتقاد
 .اإلرساف ىف التدليل
د وينزو وينطو عن زمالئه ويشعر بالنقص, إىل لذا هيرب الفر

جانب حماولة تصحيح أخطائه أمام اآلخرين وبأسلوب الزجر القاسى 
ًة األمر الذ يؤد الحقا إىل ًالذ خيلق لديه شعورا بالنقص والدوني

 .نزواء عن املجتمع واخلجل واالاالنطواء
 :وتتعدد أسباب اخلجل ومنها مايىل

 : ـ الوراثة١
ًلعب الوراثة دورا كبريا ىف شدة اخلجل عند األطفال, حيث ت ً

فاجلينات الوراثية هلا تأثري كبري عىل خجل الطفل من عدمه, فاخلجل 
يولد مع الطفل منذ والدته, وهذا ما أكدته التجارب ألن اجلينات تنقل 
ًالصفات الوراثية من الوالدين إىل اجلنني, والطفل اخلجول غالبا ما 
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متع بصفة اخلجل, وإن مل يكن األب كذلك فقد يكون يكون له أب يت
 .أحد أقارب األب كاجلد أو العم

 : ـ خماوف األم الزائدة٢
أ أم حتب طفلها باعتباره أثمن ما لدهيا لذا تشعر األم بأن عليها أن 
حتميه من أ أذ أو رضر قد يصيبه, ولكن احلامية الزائدة عىل احلد 

 .ض لألذ ىف كل حلظةجتعلها تشعر بأن طفلها سيتعر
ومن دون قصد متأل نفس الطفل بأن هناك مئات من األشياء غري 
 ًاملرئية ىف املجتمع تشكل خطرا عليه ومن ثم يشعر الطفل باخلوف وير

طمئنان وهو إىل جوار لوحيد الذ يمكن أن يشعر فيه باالأن املكان ا
 .أمه

 يعرب الطريق ًومثل هذا الطفل يشعر باخلوف دائام وال يستطيع أن
وحده, أو يستمتع باجلر أو اللعب ألنه يتوقع ىف كل حلظة أن يصاب 
ًبأذ ويظل منطويا خجوال بعيدا عن حماولة فعل أ شىء خوفا من  ً ً ً

أذ إصابته بأ. 
وىف بعض األحيان يصل خوف األم عىل طفلها إىل درجة تؤد إىل 

ا عليه من تعلم ًمنعه من االختالط واللعب مع األطفال اآلخرين خوف
بعض السلوكيات غري الطيبة أو تعلم بعض األلفاظ غري الالئقة فيصبح 

ًمنطويا خجوال يف ندماج ىف أية لعبة  وخيشى من االاالنطواءضل العزلة وً
 .مع األطفال اآلخرين

 : ـ مركب النقص وخجل األطفال٣
يعانى بعض األطفال من مشاعر النقص نتيجة نواقص جسمية أو 
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ارزة, وهذه النواقص والعاهات تساعد عىل أن ينشأ هؤالء عاهات ب
األطفال خجولني وميالني للعزلة, ومن هذه النواقص والعاهات البارزة 
ضعف البرص, وشلل األطفال, وضعف السمع, واللجلجة ىف الكالم, 

 .لخإ...فرطأو السمنة املفرطة أو قرص القامة امل
مشاعر النقص الناجتة وقد يعانى بعض األطفال من اخلجل نتيجة 

عن أسباب مادية, كأن تكون مالبسه رثة وقذرة لفقره, أو هزالة جسمه 
الناتج عن سوء التغذية, أو قلة مرصوفه اليومى أو نقص أدواته املدرسية 

 .وكتبه
 : ـ التدليل املفرط من جانب الوالدين للطفل٤

ب فالتدليل املفرط من جانب الوالدين لطفلهام يعد من أهم أسبا
خجل الطفل الشديد, ومن مظاهر هذا التدليل املفرط عدم سامح األم 
ًلطفلها بأن يقوم باألعامل التى أصبح قادر ِا عليها اعتقادا منها أن هذه  ً

 .املعاملة من قبيل الشفقة والرمحة للطفل
وتزداد مظاهر التدليل املفرط ىف نفس األبوين عندما يرزقان بالطفل 

 تكون األم قد أنجبت الطفل بعد عدة بعد سنوات كثرية أو أن
 .إجهاضات مستمرة وغريه من األسباب

فاملعاملة املتميزة والدالل املفرط للطفل من جانب والديه إذا مل 
خارج املنزل سواء ىف الشارع أو احلى أو الناد أو  هانفسيقابلها املعاملة 

ذا إًاملدرسة, غالبا ما تؤد لشعور الطفل باخلجل الشديد, خاصة 
 عىل ترصفاته بالتأنيب والعقاب قوبلت رغباته بالصد, وإذا عوقب

 .والتوبيخ
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إذن فإن الرتبية التى تقوم عىل احلامية الزائدة واحلرص عىل الطفل أو 
خوته املستمر والسخرية من الطفل أمام إالقسوة الزائدة والتعنيف 

ديث مع وأسئلته أو طريقته ىف احلخوته من أسلوبه و سخرية إوزمالئه أ
عراض والديه عن اإلصغاء إليه حيث ال مكان للصغار ىف جمالس إ

الكبار ىف جمتمعنا مع األسف الشديد وال جمال لالستامع إىل أصواهتم أو 
آرائهم أو أسئلتهم القلقة واملؤجلة كل ذلك جيعل الطفل يشعر بالنقص 
ا وبالتاىل تنعدم ثقته بنفسه وينطو ويتجنب الناس وتظهر دالئل هذ

املرض ىف الطفولة واملراهقة أما عن العالج الناجح هلذه الظاهرة املرضية 
 .فيكون عىل األرسة كام يكون عىل املدرسة

ام كان تعامل األرسة مع الطفل قائم عىل االحرتام ونشري إىل أنه كل
والتقدير وعدم الغلظة والقسوة وترك املجال للطفل للتعبري عن ذاته 

ام كان الطفل أقدر عىل لهام ثم أمام اآلخرين كوتشجيعه عىل ذلك أمام
تكوين عالقات حسنة مع اآلخرين واالختالط معهم بثقة بالنفس 

العالقات من شد وقدرة عىل التعامل اإلجيابى مع كل ما يطرأ عىل تلك 
لزائد يل اـىل التدلـوم عـة تقـت الرتبيـ أما إذا كانم;ـه أو منهـوجذب من

ة وحتمل ـىء من احلريـل شـعطاء الطفدم إـأو القسوة أو الغلظة وع
 اخلجل م اآلخرين فالنتيجة املتوقعة هىاـاملسئولية أمام الوالدين ثم أم

 .جتامعىاال
 : ـ اخلالفات بني الزوجني٥

تسبب اخلالفات الزوجية خماوف غامضة للطفل, وجتعله ال يشعر 
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 ويلوذ النطواءاه, وقد يصل ىف هذه احلالة إىل باألمان مما يؤثر عىل نفسيت
 .باخلجل
 : ـ إثارة الغرية لد الطفل٦

 ًوذلك باملقارنة بينه وبني أحد أقرانه أو أشقائه, إذا كان متفوقا ىف أ
جانب من اجلوانب وذلك بمدحه عىل ذكائه أو حسن ترصفه وخاصة 

حباط ويؤد إىل شعوره الشديد باإلم اآلخرين مما قد يشعر الطفل أما
 .باخلجل

خرباء الصحة النفسية, أسباب إصابة اإلنسان أو ويرجع بعض 
 :معاناته من اخلجل إىل األسباب الرئيسية التالية

 ـ الوراثة والدور الذ تلعبه اجلينات, والتى تظهر منذ الصغر عىل ١
 .األطفال بخوفهم من الغرباء وحماولة جتنبهم

 . ـ افتقار الشخص لتقدير ذاته وكيانه٢
ض األم احلامل إىل قد ترجع إىل تعر ـ أسباب صحية, والتى ٣

ضطرابات النفسية باإلضافة إىل النقص ىف التغذية اإلرهاق أو لال
 .التى يبدأ تأثر جنينها هبا منذ األسبوع السادس

 ـ أسباب بيئية, تولدها مجيع البيئات التى ينشأ فيها الطفل من بيت ٤
حيث حتفزه عىل ومدرسة أو املجتمع الذ يعيش بداخله, ب

ندماج وسط اجلامعة التى يعيش فيها والتى ًخلجل بدال من االا
 .جتامعيةاالترتجم ىف النهاية إىل ضعفه ىف تكوين املهارات 

إن بعض أسباب اخلجل تكون ناجتة بالدرجة األوىل عن فقد 
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 وىف هذه احلالة فإن تعليم الفرد للعادات املفقودة منه جتامعيةاالاملهارات 
 ىف جتامعيةاالخجله مع العلم أن فقد املهارات ا من سيخلصه تدرجيي

هذه احلالة ليس وحده السبب ىف اخلجل ولكن هناك بعض األسباب 
األخر املتعلقة هبذا السبب الذ يرتبع عىل قمتها ولكن عند التخلص 

ًا ولكنها ال تزول متاما ومن املمكن أن منه تتقلص تلك األسباب هنائي
ألخر ناتج عن احلساسية الزائدة للشخص من ًتظهر جمددا ـ إن السبب ا

نفسية نالحظ أنه يشعر باخلوف الناحية النفسية واجلسدية فمن الناحية ال
 ألقل األسباب ومن الناحية اجلسدية نجده يتعرق وحيمر االضطرابو

 .محرارا االصفرار وليس االًألقل األسباب وأحيان
وجوه (واحى إن ألسباب اخلجل عدة وجوه ولكل وجه منها عدة ن

نتهاء ًلظروف املحيطة بدءا من األرسة وااوحتدد هذه النواحى ) أخر
 وكون األرسة هى املكان جتامعيةاالبأعىل درجة من درجات احلياء 

األول لتنشئة الفرد فهى تستطيع دون سواها أن تبدل من طباعه كوهنا 
 .هى من أكسبه إياها وبالتاىل فهى تستطيع ختليصه من مشكلة اخلجل

تـدفع الـشخص ) ذكرت ىف بعض املراجع(ًوهناك عدة أسباب أيضا 
 :للخجل وهى

ـ تقليد النامذج الوالدية اخلجولة ذلك أن األطفال يتعلمون الـسلوك 
سـتجابة اخلجولـة مـن من والدهيم عنـدما يـشاهدون هـذه االاخلجول 

 .مواقف احلياة اليومية
ًيانـا يـرددون أن ذلك أن املدرسـني واآلبـاء أح(ـ تعزيز هذا السلوك 

). هؤالء األطفال مؤدبون وغري مشاغبني مما يعـزز هـذا الـسلوك لـدهيم



@ @
 

٤٤

وهذا إن كان األدب من باب اخلجل واحلياء واجلبن والـضعف, أمـا إذا 
كان أدب الطالب من باب األدب لذاته فإن الثنـاء عليـه بكلمـة مـؤدب 

 . وىف مكانهيكون جيد
تعانى ) املراهق(املراهقة ـ اإلحساس بالنقص ويربز ذلك إن كانت 

عاهات جسميه, كالعرج ـ أو ضعف البرص ـ أو ضعف السمع ـ أو كرب 
حجم األذنني ـ أو قرص القامة ـ أو طوهلا الشديد, وقد تشعر املراهقة 

ًبالنقص أيضا إن مل تتقبل التغريات اجلسمية التى تظهر ىف هذه ) املراهق(
 .الفرتة

أو قلقها أو ) املراهق(ملراهقة ـ افتقار الشعور باألمن, فخوف ا
 .فقداهنا الثقة بمن حييطون هبا

بالتبعية, فبعض األهل ) قاملراه(إلرساف ىف إشعار املراهقة ـ ا
ًيفرضون عىل املراهقني رقابة صارمة ويشعروهنم بأهنم دائام حتت 
مراقبتهم وال يسمحون هلم باالستقالل ىف أمورهم اخلاصة ويتخذون 

 .أن يتحاوروا معهمهلم قراراهتم دون 
) املراهق(اسى للمراهقة ردأخر الدراسى, فإن كان املستو الـ الت

ًمنخفضا عن مستويات زميالهتا ىف الصف الدراسى أد ذلك ِإىل 
 .اخلجل وخاصة إن كانت من ذوات احلساسية الشديدة

يب أن تفعىل كذا أو ال تقوىل ًيقة الرتبية الشديدة جدا كقول عـ طر
 .بكذا ألنه عي

روف ـص آلخـر بتعـدد الظــ شخـه مـنـإذن فاخلجل تتنـوع أسبابـ
ً فقد يكون العامل اجلسامنى أو احلالة اجلسدية التى عليها سـببا وتنوعها;
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من أسباب خجله, مثـل النحافـة الزائـدة أو البدانـة املفرطـة أو الطـول 
الفارع املبالغ فيه, أو القرص املتناهى, وكذلك احلال عند الـشعور بعاهـة 

 كلهـا أسـباب يمكـن أن جتعـل ية بارزة أو تشوه ىف مجال الوجـه,سامنج
ًاإلنسان خجوال من داخل أعامقه, ومع ذلـك نجـد أشخاصـا يتمتعـون  ً
بالصحة اجلسدية ومتـام العافيـة واجلـامل املبهـر إال أن اخلجـل يعـرتهيم 
لسبب آخر قد يكـون مـن فـرط حـساسيتهم لتـرصفات النـاس وسـوء 

 .الفهم
علامء النفس أنه يمكن حرص األسباب الرئيسية وير فريق من 

 :للخجل ىف عاملني أساسني
العامل اجلسمى مثل النحول الزائد أو اهلزل الطارء أو : ـ األول

السمنة أو البدانة أو وجود عاهة جسيمة بارزة تشوه اجلامل يمكن أن 
تؤد بصاحبها إىل رضب من اخلجل وتوليد أوضاع تقىض إىل احلياء 

 .املبالغ فيهالشديد 
العامل النفسى املحض واملتمثل ىف شدة احلساسية ورسعة : ـ الثانى
 واملغاالة ىف احلفاظ عىل الكرامة ويتولد اخلجل بفعل العامل االنفعال

النفسى عندما خيضع اإلنسان لتفجريات داخلية مفاجئة عنيفة متعاقبة 
ء يضطرب معها جهازه النفسى وحركاته اخلارجية ويضطرب اهلدو

 عن التكيف االضطرابالنفسى لإلنسان حتى يعجز حتت وطأة 
واالسرتسال مع املواقف أو األوضاع فيكون اخلجل هو رد الفعل 

 .البديل عن املواجهة
ل يطاردك ىف حلظات ضعفك حيث يشعر البعض باخلجل واخلج
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ًحسان دائام والذين هيتمون تًأحيانا خاصة أولئك الذين ينشدون االس
ل عنهم واألحكام التى يصدرها اآلخرون عىل سلوكياهتم بشدة بام يقا

 .وترصفاهتم وأعامهلم
ًكام يشعر البعض باخلجل خوفا من عدم التقدير حيث يقومون 
بأعامل متميزة وخدمات لآلخرين وال جيدون كلمة تقدير أو شكر 
وهؤالء لدهيم غلو ىف رهافة احلس وهو ما يسبب إرهاق اجلانب 

 . عنهمًويسبب هلم اخلجل رغاماألخالقى من كياهنم 
ن اخلجل يمكن أن يطاردك ىف حلظات ضعفك ذا يمكن القول أهلو

ًفقط وثق أنك لو أصبحت متامسكا جلدا ال يؤثر في ًك مؤثرا متمتعا ً ً
 ولن يستطيع اخلجل أن ينفذ داخل أعامقك املحصنة هبدوئك وثباتك,
ودك وحصونك ًفاحرص دائام عىل أن تكون سد.. ًبالثقة بالنفس دائام

وعليك أن تعد العدة .. كفيلة برد أ هجوم طارء للخجل عىل كيانك
 .ًملقاومته دائام

ـ وهناك أسباب زائفة يعتقد البعض أهنا السبب الرئيسى للخجل فإذا 
كنت تتلجلج ىف كلامتك أو ال تستطيع أن تنطق مجيع احلروف اهلجائية 

علك ختجل ا جيريًبطريقة صحيحة هل يمكن أن يكون ذلك سببا جوه
 من الكالم أمام اآلخرين?

ًأمل تشاهد خطيبا مفوها ال يستطيع أن ينطق بعض احلروف بطريقة  ً
ًصحيحة ومع ذلك ونظرا لثقته ىف نفسه ينطقها بالطريقة التى يستطيعها 
دون تعليق من اآلخرين, بل هناك أكثر من مطرب ال يستطيع أن ينطق 

ك أصبح أحدهم أكرب مطربى حرف السني بطريقة صحيحة ومع ذل
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ًالرشق العربى عىل اإلطالق فهذه اللجلجة ال مربرا خلجلك وكذلك 
ًاحلال بالنسبة لسائر العيوب اجلسدية التى تراها أنت سببا يمكن أن 

 .ًيكون دافعا لشعورك وإحساسك باخلجل
فإذا كانت أذناك منفرجتني هل أنت عىل ثقة من أن كل إنسان ينظر 

يك هذه? بالطبع أنك متجاوز ىف فكرك وتبحث عن مربر إليك لري أذن
ًخلجلك وذلك الذ ير أن قرص قامته مربرا للخجل واآلخر ير ىف 
ًطول قامته سببا للخجل وثالث ير أن لون برشته األسمر خمجل وقس 

وكلها تتوار حتت ثوب .. عىل ذلك مئات األسباب الزائفة ال احلقيقية
 يعيب صاحبه عىل اإلطالق فالذ يعيب ذلك العيب اجلسد الذ ال

هو الترصفات غري املسئولة واألفعال غري املقبولة فاملشكلة ليست عىل 
اإلطالق ىف العيب اجلسامنى ولكنها ىف مد انفعالك وردود أفعالك 
النفسية جتاه اآلخرين وهو السبب احلقيقى للخجل وليس السبب 

 .الزائف
 وأن تبحث عن أسبابه وهو فحاول أن تقاوم خجلك بصورة آلية

بعيد عن احلل السهل الذ اخرتته وصارح نفسك وفكر بطريقة 
ا للخجل ثق ًصحيحة فإن العيب اجلسامنى ال يمكن أن يكون سببا حقيقي

 .بنفسك وثق باآلخرين
وقد بينت بعض الدراسات أن املراهقني الذين يعانون من مشكلة 

م عانوا من احلرمان النفسى اخلجل بأن طفولتهم كانت غري سعيدة وأهن
واملاد وأن عالقتهم بوالدهيم كان يسودها البعد العاطفى والربود 

 وهذه الذكريات تساهم عادة  إىل عدم التقبل والرفض من األهل,إضافة
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ىف تكوين مشاعر النقص كام تؤد إىل زيادة مشاعر اإلحباط وعدم 
 . النفسعنالرضا 

هتم مع أهلهم ىف املراحل املبكرة وىف دراسات أخر بينت أن عالقا
 أية اكنتصف باحلامية الزائدة بشكل عام وه حياهتم بأهنا كانت تمن

 .احتامل للخطر
ض الكتشاف احلياة بشكل تلقائى وذاتى ومن ناحية أخر فإن الغر

 حيث أن مراقبة األهل الشديدة وانتقاداهتم وتوجيهاهتم ضعيفة;
 فرض ية تؤد إىللالعادية الطفواملتكررة وعدم رضاهم عن الترصفات 

رتباك عند القيام بأ عمل قد ال يكون القيود الكثرية واخلوف واال
 .ًصحيحا

ة كام يؤد التوتر األرس واملشاكل بني األبوين إىل زيادة هذه املشكل
 عند واحد من االنسحابنكامشى وويساهم ذلك ىف زيادة السلوك اال

 .أفراد األرسة أو أكثر
ر الرتبوية اهلامة التى تساهم ىف زيادة هذه املشكلة كثرة ومن األمو

األوامر والنواهى واملمنوعات وتعقيد التعليامت والقواعد التى جيب 
, واجلمود وعدم املرونة وشدة العقاب ىف جتامعيةاالاتباعها ىف املواقف 

حال عدم تطبيقها, حيث يؤد ذلك إىل زيادة القلق والشعور باحلرج 
اخلوف ومراجعة النفس املستمرة حول ما إذا كان ترصف والتقييد و

ًمعني مطابقا لتلك الرشوط أو أنه خاطىء وغري صحيح وىف حال 
حدوث أخطاء ومن ثم العقاب الصارم فإن الشعور بالضعف والنقص 

ا ىف ا وشكلييزيد كام تزيد مراقبة النفس فيام بعد ويصبح اإلنسان رسمي
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 قدرته عىل التعبري التلقائى عن نفسه ترصفاته مع اآلخرين وتضعف
 . واخلوف منهاجتامعيةاالورغباته مما يزيد ىف جتنبه للمواقف 

אאW 
 ولكن هذه األعراض تظهر عند ًليست للخجل أعراضا دائمة,

تعرض اخلجول ملوقف يعترب غري مألوف لديه كمواجهة الغرباء أو سامع 
 مامل يألفه من صور وترصفات أقوال يصعب عليه متابعتها أو مشاهدة

 اخلوف للخجول ملجرد حماولة التحدث مع اآلخرين أو حيدثكام 
 .التعرف إليهم

أما األعراض التى تظهر عىل اخلجول فهى تقسم إىل ظاهرية 
 :وعضوية

 :أ ـ األعراض الظاهرية
 .ـ ارتفاع جزئى ىف درجة احلرارة

 .ـ امحرار الوجه واألذنني
 .مـ الشعور هبروب الكال

 .ـ اإلحساس بالسقوط بسبب اإلغامء من شدة اخلجل
 :ب ـ األعراض العضوية

 .ـ ازدياد ىف رسعة نبضات القلب
 .ـ جفاف ىف احللق

 .ـ ارتعاش ىف اليدين
وبالرغم من أن اخلجول يبذل املزيد من اجلهد وأكثر مما يبذله 

  ما يعجزستطاعته تأديةاآلخرين, فهو يظل غري مألوف حتى ولو كان با
 .عنه هؤالء اآلخرين من أعامل فكرية
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واخلجل غري الطبيعى هو مرض يتعرض فيه اإلنسان لضغط نفسى, 
مما يؤد إىل ظهوره ىف صورة انعكاسية ىف الترصفات التى يسلكها 
اإلنسان ىف املواقف املختلفة بل ويظهر ىف صورة أعراض جسامنية 

 :دث عنها فياميىل سوف نتحية وانفعالية;مرضية, وثالثها أعراض وجدان
 : ـ السلوك والترصفات وتظهر ىف صورة مايىل١

 .ـ قلة احلديث ىف وجود األشخاص الغريبة
 من االنسحابـ عدم وجود روح التطوع ىف آداء األعامل لآلخرين, و

ــف  ــةاالاملواق ــن جتامعي ــد م ــود العدي ــستوجب وج ــى ت ــة الت  املختلف
 .الشخصيات حوله أو معه
 .ث أمام اجلامعة بشكل فردـ عدم القدرة عىل التحد

ـ جتنب التواجد ىف أماكن متواجد فيها الكثري مـن األشـخاص التـى 
 .يعرفها أو التى ال يعرفها

 .ـ عدم النظر إىل من يتحدث إليه, والنظر إىل أ شىء آخر بديل
ـ عدم الرغبة ىف املبادرة والبدء ىف احلديث, والتربم إذا طلب منه البدء 

 .ًهو أوال بعمل ذلك
 :وتظهر ىف صورة مايىل) ًوالتى ذكرناها سلفا( ـ األعراض اجلسدية ٢

 .ـ رسعة دقات القلب
 .ـ رسعة النبض أو زيادة معدالته

 .ـ االرتعاش
 .ـ آالم باملعدة
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 .ـ عرق ىف الكفني
 .ـ جفاف الفم واحللق

 : ـ األعراض النفسية وتظهر ىف صورة٣
 .بتعاد عن التجمعاتـ تفضيل العزلة واال

 .دم تقدير الذات للشعور بالنقصـ ع
 .ـ الرتكيز الزائد عىل الذات

 .ـ الشعور باإلحراج
ــة باال ــاة اخلجول ــز الفت ــات وتتمي ــة العالق ــة وقل ــةاالنطوائي  جتامعي

النفس وتـضخيم بـ  ويرافق ذلك ضعف الثقـةوالسلوك املتحفظ املقيد,
فات السلوك والترصب األخطاءًالعيوب ومراقبة الذات املستمرة بحثا عن 

باك  واخلوف من االرتً هذا الترصف صحيحا أو غري مناسب,وما إذا كان
 ويبدو أن احلـساسية الزائـدة للـرفض وعدم الراحة ىف وجود اآلخرين,

ون هـو حمـور واالنتقاد وخوف الفتاة املراهقة مـن أن ال يتعقبهـا اآلخـر
 ومن النقاط املميزة ىف تفكري هـذه الشخـصية أساسى ىف هذه الشخصية,

جولة هى سوء تفسري املالحظـات مـن اآلخـرين, حيـث تفـرس بـأن اخل
اهلدف منها انتقاص قدرها أو احلط من منزلتها وأهنا ظهرت كأضـحوكة 

 .أو موقع سخرية وهتكم أمام الناس
إن هذه الفتاة اخلجولة فتاة بائسة ليس لدهيا القدرة عىل التفاعل 

ر وتعانى من الشعور  أو األخذ والعطاء مع الزمالء أو الكباجتامعىاال
بالنقص حينام ينظر إليها أحد, وربام تكون هذه الفتاة عىل مستو مرتفع 

 .من النشاط والتفاعل مع األصدقاء واألقارب
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يعيق واخلوف كل اخلوف من استمرارية هذا األمر مد احلياة مما 
 .م األمر إىل العزلة التامةاندماجها ىف احلياة, ويتفاق

 ):م١٩٨٧( النفسية األمريكى اتضطراباالوىف دليل تشخيص 
ن الشخصية اخلجولة تتميز بنمط متعمم من السلوك والصفات إ

 .املرتبطة باالنزعاج واملشقة ىف العالقات بني الناس
واخلوف من التقدير السلبى من قبل اآلخرين, واجلبن العام وعدم 
املغامرة وهذا النمط من السلوك يتكرر ىف عدة مواقف وحيتاج 

 :تشخيص لوجود أربع نقاط هىال
 . ـ يتأمل الشخص برسعة فيام إذا وجه له انتقاد أو عدم االستحسان١
 ـ ال يوجد لديه أصدقاء محيمون أو مقربون أو لديه شخص واحد ٢

 .فقط من غري أفراد أرسته
 االحتكاك واملهنية التى تتطلب جتامعيةاال ـ يتجنب النشاطات ٣

 .واالتصال املبارش مع الناس
ً خشية أن يقول شيئا جتامعيةاال ـ قليل الكالم ومتحفظ ىف املواقف ٤

ًأمحقا أو غري مناسب  .ً أو خوفا من عدم اإلجابة عىل سؤال مااً
 ـ اخلوف من االرتباك وامحرار الوجه وأن تظهر عالمات القلق ٥

 .أمام الناس
 :أشكال اخلجل

 :ًأهم أشكال اخلجل انتشارا مايىل
ًثوبا جديدا ) املراهق(لك عندما ترتد املراهقة ـ خجل املظهر ـ وذ ً

 .أو عندما تأكل أمام اآلخرين
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االلتزام بالصمت ) املراهق(ـ خجل احلديث ـ وفيه تفضل املراهقة 
وجتنب احلديث مع الغري فإذا اضطرت إىل اإلجابة عن سؤال كانت 

راهقة  كاإلجابة بنعم أو ال أو باملوافقة أو الرفض واملغري وافيةاإلجابة 
تنظر إىل من حيدثها فربام أدارت وجهها عند اإلجابة أو أبدت ال هناك 

 .انشغاهلا بشىء آخر
 من التحاور مع أبيها أو املراهقةـ خجل التفاعل مع الكبار, كخجل 

 .أمها أو مع املعلمة أو األقارب
) املراهق(ـ اخلجل من خمالطة اآلخرين ويظهر ذلك ىف نفور املراهقة 

ء واألقارب وتعمد االبتعاد عن أماكن تواجدهم ويربز هذا من الزمال
من املشاركة ىف األنشطة ) الفتى( جتنب الفتاة ىفًالشكل من اخلجل أيضا 

 .الرتبوية التى تتطلب التفاعل مع األصدقاء
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 :رتباك أو الشلل ـ اال١
رتباك واضح  باجتامعيةاالاه املواقف فالشخص اخلجول يترصف جت

وكأنه أصيب بحالة من الشلل جتعله غري قادر عىل التعبري أو ربام النطق, 
 وقد يود مغدارة املكان لكنه ىف الوقت نفسه ال يمتلك القدرة الكافية

 .رتباك يزيد من اخلجلالتى تعينه عىل احلركة, وهذا اال
 : ـ اهلروب٢

حيس به من معاناة شديدة جتاه املواقف  ملا نسحاباالالرغبة ىف 
 .ً صفة تصاحب غالبا اإلحساس باخلجلاالنطواء; ولذا فإن جتامعيةاال

 :االنسحاب ـ ٣
وهو خيتلف عن اهلروب واملقصود به أن الشخص اخلجول ال هيرب 
وال ينعزل, وإنام يواجه اآلخرين بقناع خيفى وراءه إحساسه باخلجل, 

ًىل غري طبيعته, ونراه حياول أن يكون مرحا ًفهو يظل متواجدا ولكنه ع
ًودودا باآلخرين حتى ال يكتشف اآلخرون شخصيته اخلجولة فهو 

 .ينسحب بمشاعره احلقيقية عن اآلخرين
 : ـ التخطئة٤

 مساوء اآلخرين ألن ًبمعنى أن يرحب دائام باألحاديث التى تتناول
 .ةنرصاف احلارضين عن إدراك شخصيته اخلجولذلك يشعره با
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 : ـ الغضب٥
وقــد يلجــأ الــشخص اخلجــول إىل التــرصف بــصورة غاضــبة جتــاه 
ًاآلخرين فقد يغضب مثال إذا نسى أحد احلارضين اسـمه, فـاجلمع بـني 

اخلجل يكون وسـيلة ىف هـذه احلالـة للـدفاع عـن شخـصيته  والغضب
 .الضعيفة
 : ـ التحرر من اخلطيئة٦

ن بـال مـساوء إن الشخص اخلجول قد حياول أن يظهر أمام اآلخري
أو أخطاء ألن وجود خطأ من جانبـه سـيعلن لآلخـرين عـن شخـصيته 
اخلجولة فهو يريـد أن يتـصف أمـام اآلخـرين بـالكامل والتـأدب حتـى 

 .يستطيع إخفاء خجله
ً علام بأن الشخص الذ يعانى من حالة شديدة من اخلجل يمر عـادة 

 أنه غري كفء أو.. برصاعات نفسية حادة فقد ير أنه ال يستحق الوجود
سه وعـادة يـصاحب هـذا اإلحـساس بفقـد األمهيـة إحـسا.. ألن حيب

ً ولذا فإنه يميل دائام إىل إخفـاء هـذين بشخصيته, فهو حيس بفقد اهلوية;
 .الشعورين السلبيني بقناع يظهر به أمام اآلخرين

GאאW 
عرض هلـذا الـرضر هناك العديد من الفئات ىف املجتمعات املختلفة تت

:  الذ يصيبها, تقدير الذات واإلحساس باخلجل, وهذه مثلجتامعىاال
ــون  ــون / املراهق ــسامن / الريفي ــون / ال ــاملوا / املعوق ــون أو ح األمي

 .املهاجرون اجلدد/ الفقراء / اجلنس األسود / الشهادات املتواضعة 
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ً دائام, حيث "خيجل"باتات ىف الطبيعة ًمن املعروف أن نوعا من الن

ًيقفل أوراقه عندما يلمسها شخص بيده, ثم يفتحها رويدا رويدا ً. 
ًان, خيجل بعض الناس دائام أيضا,وىف جمتمع اإلنس  وىف األيام ً

األخرية, اكشتف العلامء بعض أرسار خجل اإلنسان يميز اختبار قديم 
ل الذين يتميزون بحب ني األطفا ب"اختبار فقاقيع الصابون"اسمه 

 ففى املخترب لبس العاملون أقنعة ستطالع واألطفال اخلجولني;اال
مججمة إنسان أمام األطفال, وتنوعت ردود فعل األطفال, حيث رصخ 
بعضهم بفرح وجر إىل فقاقيع الصابون بمرح, واختبأ بعضهم اآلخر 
خلف الباب بخجل, وخاف األطفال األخرون حتى انفجروا باكيني 

 وهدف  أجر التجربة كل ردود الفعل هذه,سجل عامل النفس الذو
 األشياء هذا االختبار هو اكتشاف أسباب حب بعض الناس الستطالع

 وير الكثري من العلامء أن اجلديدة ومتسك البعض اآلخر بالروتني,
 ً ودائامذه الشخصيات املختلفة صعبة الفهم,أرسار اخلجل تتوقف عىل ه

دون متأملني ن الكتفني ويبتعدون من اجلمهور, ويبّو وهيزتترشد نظراهتم,
أعتقد أن ":  وقال أستاذ طب أمراض األطفالوىف حالة نفسية سيئة,

ور باخلجل  والشك أن الشع"اخلجل جزء من شخصية اإلنسان العاد
عندما ":  فقال هذا العاملجزء من شخصية الشخص االنطوائية فقط,

 ومن ل أكثر من التوتر والشك أو القلق,نكون مع الغرباء نشعر باخلج
, ولكن ليس من نطوائينيحتمل أن يكون األشخاص اخلجولون اامل

إن أكثر من : ًوقال العامل أيضا. "نطوائيون خجولنياملؤكد أن يكون اال
 .منا خجولون غري أن معظمهم ال يعرتف بذلك% ٣٠
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ية ومن خالل اختبارات جينية عـرف العلـامء أن اخلجـل حالـة نفـس
أظهر تسجيل املوجات الدماغية  الوقت نفسه ا وىفًوبيولوجية معقدة جد

قارنـة مـع أن مستو أنشطة قرشة مخ األطفال اخلجـولني مـنخفض بامل
ــتطالع, ــى االس ــال حمب ــائج األطف ــرت نت ــك أظه ــافة إىل ذل  وباإلض

االختبارات أن األطفال اخلجولني ال جييدون قراءة التعابري عـىل وجـوه 
 وقـال ً دائام ىف التبـادالت مـع اآلخـرين,ين ألهنم منتبهونالناس اآلخر

إن قدرة قراءة وفهم التعابري عىل الوجـوه مـن أهـم العنـارص ىف ": العامل
وىف اختبـار آخـر اكتـشف العـامل أن ردود . "تنسيق العالقات بني الناس

أثبتـت ": تلف عن غـريهم, وقـالفعل اخلجولني إزاء حوادث املرور خت
ر أن اخلجولني ال يشعرون بخوف شديد عنـد مـواجهتهم نتيجة االختبا
ً وبجانب األسباب اجلينية تلعب البيئة اخلارجية دورا هامـا "حادثة مرور ً

 فأجر أحـد أسـاتذة الطـب ا ىف تشكل شخصية اإلنسان اخلجول;ًأيض
ًالنفسى بحثا بعد مراقبة استمرت أكثر من عرشين سنة عىل جمموعة مـن 

الثانية من عمـرهم حيـث اكتـشف عنـدما دخـل األطفال اخلجولني ىف 
زالـوا خجـولني  هؤالء األطفال فرتة الشباب أن اثنني من ثالثة منهم مـا

تـؤثر ":  وقال الدكتور منهم نجحوا ىف التغلب عىل اخلجل,غري أن البقية
طريقة تربية والديه, والبيئـة ... ل شخصية اإلنسانيكل العنارص ىف تشك
 ."?عيةجتاماالاملعيشية, والفرص 

 :ـ وهناك ىف احلقيقة نظريتني تفرسان نشوء اخلجل
 :النظرية األوىل* 

كتساب يتميزون بتكوين بيولوجى يؤهلهم الإن بعض األطفال 
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 وير الباحثون املؤيدون هلذه النظرية أن اخلجل يبدأ الشعور باخلجل,
 لإلثارة من  عنه عدم ارتياح الوليدىف هذه احلالة منذ الوالدة ويعرب

ا يكتسبه الطفل ً وبذلك فهم يرون أن اخلجل ليس شعورملحيطني به,ا
 .فيام بعد من خالل عالقته باألهل واملحيطني به

ً أكثر تأييدا هلذه النظرية, حيث يرون االكتئابوالباحثون ىف موضوع 
 .ر منه منشأ مكتسبخجل صفتان هلام منشأ بيولوجى أكثأن امليل لل

 :النظرية الثانية* 
الكالمى أو غري الكالمى  ينشأ من خالل االتصال إن اخلجل

 .تني من العمرحيطني بالطفل خالل السنتني األولبامل
وير املؤيدون هلذه النظرية أن تعرض بعض األطفال إلحباطات 

هو الذ ستقاللية ىف اختاذ موقف إجيابى للشعور باالمن خالل رغبتهم 
ن هاتني النظريتني له  واحلقيقة أن كال مينمى فيهم الشعور باخلجل,

بعض من يولد حة, فنحن ال نستطيع أن ننكر أن جانب كبري من الص
أو أن البعض لديه حساسية زائدة  لديه طاقات للخجل أكثر من غريه,و
 ثم يأتى بعد ذلك دور املعاملة وما كتساب صفة اخلجل أكثر من غريه;ال

يتعرض له الطفل من تأثريات خالل اتصاله باآلخرين, فإذا تعرض 
اجدها, وبدأ ىف إلحباطات متكررة عربت طاقات اخلجل به عن تو

 فال أحد يعرف حتى اآلن كيفية نشوء اخلجل اكتساب صفة اخلجل,
 النظريتني لذلك ال نستطيع ىف الوقت نفسه أن نؤكد صحة إحد هاتني

ًتأكيدا واضحا ً. 
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 بعض العلامء أنه بالنسبة هلؤالء األشخاص عند حدوث أ ير
.  أو ظروف جتمعهم ىف جمتمع يشعرون باخلوف والتوتراجتامعىموقف 

. وهؤالء األشخاص هم الذين يعانون من اخلوف الشديد من املجتمع
ؤالء املرىض إىل جمموعات أخر ويصنف جمموعة أخر من الباحثني ه

 .بناء عىل نوع املوقف الذ يتعرضون له ويثري هذا الشعور لدهيم
 :وينقسم هؤالء األشخاص إىل نوعني

 :جمموعة التنفيذ: النوع األول
وهم األشخاص الذين حيدث هلم توتر شديد لفكرة أهنم يقومون 

ه األعامل  وهذام الناس أو ىف وجود بعض األفراد,ببعض األعامل أم
 .تتضمن العمل أو إلقاء خطبة عىل سبيل املثال

 :جمموعة التفاعل: النوع الثانى
ًوهم األشخاص الذين خيشون أ مواقف يمكن أن يكون سببا ىف 

 أو االجتامعتفاعلهم مع املجتمع أو مع األشخاص اآلخرين مثل 
 وهناك بعض املتخصصني ىف األمراض التعرف بأشخاص جديدة,

رون أن هناك بعض األشخاص يصابون بمشكلة اخلجل النفسية ي
 نتيجة ظهور بعض األمراض أو املشاكل الطبية أو اجلسامنية جتامعىاال

 جتامعىاالهلم مثل مرض الرعاش أو البدانة حيث خيشون من التواجد 
 وال يمكن وصف هؤالء املرىض وظهورهم هبذا الشكل أمام املجتمع,
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 وذلك ألهنم يتعرضون هلذه جتامعىاالعىل أهنم يعانون من اخلجل 
 . مرض جسامنى يعانون منهاحلالة نتيجة

אW 
 mÀ الذ خلق الروح سبحان اإلنسان خلق الذ سبحان

Á Â  l  سبحان القائلm U V Wl. 
ا  وجعل اهللا بعضنا لـبعض سـخري,خلق اهللا البرش ىف تفاوت عجيب

 سـبحان مـن ,ياة ويستمر العطاءأ سخر الناس لبعضهم حتى تقوم احل
خلق اجلبابرة وسبحان مـن خلـق الطغـاة, لـيس هنـاك خـوف حقيقـى 
وخوف ومهى هنـاك خـوف مـن شـىء حقيقـى كـاخلوف مـن الثعبـان 

ى لـيس مـن الطبيعـى ىف  وهناك خوف من شىء ومهى أو بمعن,واألسد
اخلوف منه كاخلوف من ركوب الطائرة أو اخلوف من البحار حياة الناس 

 واخلوف من مواجهة الناس وهو ما يسمى ,وف من األماكن املغلقةواخل
ً وهو ليس عيبا وليس مرضا خطـريا بـل هـو صـفة ,جتامعىاالالرهاب  ً ً

)) ًاألبوين أو أحدمها خجـوال((ًة غالبا ـباب جينيـان ألسـا اإلنسـورثه
 وجيب عىل اإلنـسان أن يعـى أن مـن نعمـة اهللا عليـه ,أو ألسباب تربوية

إسالمه ثـم أن احليـاة مـستمرة وماضـيه وأن يعـرف أن أغلـب آدميته و
الناجحني ىف حياهتم هم أناس تعرضوا لظروف صعبة ىف مراحل حياهتم 

واحليـاء ال " "شعبة من شعب اإليـامن":  فيه اخلجلومما قال الرسول 
 ولشدة حيـاء عـثامن "واملالئكة تستحى من حياء عثامن" "يأتى إال بخري
 خـري ان حممـد ـه وكــل عليـرة يدخـله ىف كل م يقف كان الرسول 

بـد أن نقـول   فـال; أشد حياء مـن العـذراء ىف خـدرها;من أنجبت أنثى
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فاهم اهللا مـصابون بعلـل واهللا يرقد ىف املستـشفيات أنـاس شـاحلمد هللا ف
نا ــى ألنفـسـد أن نعطــبـ الـ فـ;لب وتدمع العنيـزن القـراض حتـوأم

 m ̀      a واهللا قـال  كيـف نفعـل; نحقرهاًدائام التقدير واالحرتام وال
b l ? 

אW 
 !!أن اخلجل جمرد نتيجة* 

ًواملقصود من ذلك أن اخلجل ليس أمرا الزما مع الفرد طوال حياته  ً
 بل هو ًه التخلص منها مطلقا;فليست صفة مطبوعة ىف اإلنسان ال يمكن

بية اخلاطئة أو البيئة املحيطة من اآلباء نتيجة ملا ترسب ىف ذهنه بسبب الرت
 أو بسبب الظروف قارب أو األصدقاء أو املجتمع,أو العائلة أو األ

 .واألحداث التى مر هبا اإلنسان خالل حياته
ومما الشك فيه أن بعض الناس ينظر إىل احلياة بطريقة خاطئة وحيلل 

 . عن املجتمعاالنطواءور بشكل سلبى يدفع إىل اخلوف واألم
 !ابتعد عن األسباب الومهية* 

هناك الكثري من اخلجولني يرجع سبب خجله لعلة ىف مظهره أو 
  ـ كام ذكرنا تعليق عىل الشامعة اخلطأوذلك جتامعيةاالكالمه أوحالته 

 .ًسابقا
!! صحيح أن التحسني مطلوب فيام يمكن من األمور السابقة ولكن

ال عيوب فيه وإن أكثر ليست هى السبب فمن هو اإلنسان الكامل الذ 
ًالناس قربا من الكامل هم أقل القليل جدا بل هم الندرة النادرة ً. 

لتفت حوله لشاهد الناجحني ىف احلياة وهم ىف ثم إن اإلنسان لو ا
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احلقيقة يفقدون الكثري من األشياء سواء كبار التجار أو أصحاب 
ىف املجاالت التى املناصب اهلامة أو الرؤساء والقادة أو العلامء بل حتى 

ًتتطلب اجلامل نجح فيها أناس كثريون جدا مع أهنم قد تبدو عليهم 
ًأشياء يعتربها اخلجول سببا للشعور بالدونية مثل كثري من املمثلني 

 .واملطربني ومقدمى الربامج وال داعى لذكر األمثلة
بل إذا نظر اخلجول من حوله لوجد الكثري من الناس ناجحني وغري 

 .رغم أنه أفضل منهمخجولني 
 !احلل بيد اخلجول نفسه* 

صحيح أن اخلجول يمتلك مواهب وقدرات وطاقات ورغم ذلك, 
 ىف طريقة فاملشكلة ليست ىف املجتمع, بل ىف عقل اخلجول نفسه أقصد

حد أن يدخل إىل عقله ليغريه أو أ فال ينتظر من تفكريه وتقييمه لألمور;
تعالج بعض األعراض وليس السبب ا فاألدوية ًأن يعطيه دواءا سحري

 .احلقيقى
فعىل عاتق الشخص يقع التغيري, فكيف يمكن أن يغري طريقه 

 تفكريه?
אW 
 اخلجل السيئة عىل الشخص اخلجول الذ يظهر مشكلةتنعكس آثار 

 ـ: عليه من خالل ترصفاته مثال ذلك
 .ـ الشعور بعدم الرضا عن نفسه

ًئلة والتحدث لآلخرين خوفا من الرفض أو ـ اخلشية من طرح األس
 .الصد
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 .ـ امليل لالنعزال والبعد عن اآلخرين
 بعض العلامء أنه بالنسبة هلؤالء األشخاص عند حدوث أ وير

.  أو ظروف جتمعهم ىف جمتمع يشعرون باخلوف والتوتراجتامعىموقف 
. هؤالء األشخاص هم الذين يعانون من اخلوف الشديد من املجتمع

صنف جمموعة أخر من الباحثني هؤالء املرىض إىل جمموعات أخر وي
 . له ويثري هذا الشعور لدهيمبناء عىل نوع املوقف الذ يتعرضون

 :وينقسم هؤالء األشخاص إىل نوعني
الذين حيدث هلم توتر شديد لفكرة  وهم األشخاص :النوع األول

. ض األفرادهنم يقومون ببعض األعامل أمام الناس أو ىف وجود بعفإ
 .وهذه األعامل تتضمن العمل أو إلقاء خطبة عىل سبيل املثال

 وهم األشخاص الذين خيشون أ مواقف يمكن أن :أما النوع الثانى
ًتكون سببا ىف تفاعلهم مع املجتمع أو مع األشخاص اآلخرين مثل 

 . أو التعرف بأشخاص جدداالجتامع
ًرا وتبحث عن ولو قيل لك ماذا يفعل بك اخلجل فسترتكه فو

ىف كل .. األساليب الصحيحة للتعامل مع الناس وكسب األصدقاء
موقف إنسانى سلبى تتعرض له وأنت ىف حالة خجل وسلبية ختضع 
لتفجريات نفسية داخلية مفاجئة وعنيفة, ومتعاقبة, يضطرب معها جهاز 

ة, وتعجز نفسيتك حتت وطأة هذا األوعية الدموية, واحلركات الداخلي
 تتعامل  مع األشخاص الذينسرتسالب عن التكيف واالاالضطرا
 .معهم
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مشكلة اخلجل الشديد تؤد إىل مشكلة أخطر وهى الرهاب * 
 ـ: جتامعىاال

عبارة عن خوف غري طبيعى ـ مرىض ـ دائم ) Phobia(والرهاب 
 ًومالزم للمرء من شىء غري خميف أصال وهذا اخلوف ال يستند إىل أ

سيطرة عليه من قبل الفرد رغم إدراكه أنه غري أساس واقعى وال يمكن ال
منطقى ومع ذلك فهو يعرتيه ويتحكم ىف سلوكه وهو شعور شديد 
اخلوف من موقف ال يثري اخلوف نفسه لد أكثر الناس وهذا ما جيعل 
الفرد يشعر باخلجل والوحدة من نفسه ويتهم ذاته باجلبن وضعف الثقة 

ضطرابات وظيفية أو علة نفسية بالنفس والشخصية فهو إذن عبارة عن ا
املنشأ ال يوجد بالنفس والشخصية فهو إذن عبارة عن اضطرابات 

 ..جوهرية ىف إدراك الفرد للواقع
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אאאא 
 

نتقاد املبارش للشخص ىف مرحلة الطفولة سواء ىف البيت أو إن اال
امت شخاص اآلخرين وتوجيه كلات العامة أمام األاالجتامعاملدرسة أو 

 أو غري ذلك من هتويل " تفهمال" أو "غبى"اد الالذع له مثل أنت نتقاال
وتعظيم األخطاء أو اخلوف من التحدث ىف وسط جمموعة أو اإلدالء 

 عىل الشخص ويؤثر ىف نفسه ويزرع حالة من اًبرأيه ينعكس ذلك سلب
 املؤملة التى زرعت  وجتنب مثل هذه املواقف واآلثاراالضطراباخلوف و
نتقاد وعادة يعتقد هذا خص نتيجة لألساليب اخلاطئة ىف االىف الش

الشخص أنه حتت تركيز وتفحص أنظار اآلخرين نتيجة خطأ ىف ترصفه 
أو كالمه مما يؤد إىل خوف قد يصل إىل درجة العجز عن القيام هبذه 

سية منها  وقد يؤد ذلك إىل اضطرابات نفًاألعامل واجتناهبا مستقبال
ضطرابات الشخصية التجنبية والرهاب أو اخلوف  وااالكتئابالقلق و

ً أعراضا منها امحرار الوجه االضطراب ونضيف أن هلذا ,جتامعىاال
واخلوف واخلفقان وجفاف احللق والتلعثم ىف الكالم وجتنب املواجهة 

ه ـر وجهـ وحيماالضطرابورجفة اليدين فالشخص الذ يشعر هبذا 
ون ـد يكـم وقـط ازدرائهـح حمـك فيصبـون ذلـاس فيالحظـأمام الن
رار غري مالحظ من قبل اآلخرين إال أن الشخص يرص عادة عىل ـاالمح

أنه يشعر به ويالحظ عليه اآلخرون ىف أغلب األحيان وقد يؤد هذا 
اخلوف إىل ابتعاد الشخص عن الناس مما يؤد إىل اختالل ىف عالقاته 

 .جتامعيةاال
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אאאW 
 .ويتم ذلك بوصفه طبية بعد التشخيص عن طريق الطبيب النفسى

אאW 
 .إعادة البناء املعرىف للشخص وتصحيح األفكار جتاه املخاوف

ًوقد بني اخلرباء أن لألرسة دورا ىف اكتشاف ومعرفة هذه احلاالت 
اد هتامم باإلرشجها وقد أوىص هؤالء اخلرباء باالواملسامهة ىف عال

هتامم تو املدرسة من طالب ومعلمني واالالنفسى وتفعيله عىل مس
 .باألمور النفسية وآثارها وكيفية عالجها والتكيف معها

אאאW 
اخلجل موجود ىف فطرة اإلنسان التى خلقه اهللا عليها وكذلك حث 

عىل من  وأعليها اإلسالم وجعله من صور احلياء فقد ذكرها الرسول 
 لكن ليس بالشكل املبالغ فيه فقد "احلياء شعبة من اإليامن"شأهنا ىف قوله 

 وصحابته رىض اهللا عنهم ال خيافون ىف احلق لومة الئم كان النبى 
 .وصىل اهللا عىل خري البرشية وعىل آله وصحبه وسلم

تربية : (وتقوم النظرية اإلسالمية ىف الرتبية عىل أسس أربعة, هى
, وهذه األسس )ربية الروح, وتربية النفس, وتربية العقلاجلسم, وت

األربعة تنطلق من قيم اإلسالم, وتصدر عن القرآن والسنة وهنج 
الصحابة والسلف ىف املحافظة عىل الفطرة التى فطر اهللا الناس عليها بال 
تبديل وال حتريف, فمع الرتبية اجلسمية تبدأ الرتبية الروحية اإليامنية منذ 

 .األظافرنعومة 
وقد اهتم اإلسالم بالصحة النفسية والروحية والذهنية, واعترب أن 
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من أهم مقوماهتا التعاون والرتاحم والتكافل وغريها من األمور التى 
 وأفراده, وىف قصص  ىف جمموعهياًجتعل املجتمع اإلسالمى جمتمعا قو

 .نضباط يوجه إىل مراهقة منضبطة متام االالقرآن الكريم ما
نضباط ىف مرحلة ًدا من املعامل التى هتد إىل اال قدم اإلسالم عدوقد

 وطاعة بمعنى طاعة اهللا وطاعة رسوله : الطاعة": املراهقة, مثل
 املعانى ىف وصية الوالدين ومن ىف حكمهام, وقد أكد القرآن الكريم هذه

 m \ ] ̂ `_ a b  c: بنه وهو يعظه قاللقامن احلكيم ال
d  l]١٣ية من اآل: لقامن.[ 

قتداء بالصاحلني, وعىل رأس من يقتد هبم رسول اال": ًأيضا هناك
قتداء به واتباع سنته من أصول ديننا احلنيف, قال اهللا ـ عز  فاالاهللا 

               m Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Îوجل ـ 

Ï Ð Ñ        l ]٢١: األحزاب.[ 
نضباط ىف هم املعامل التى هتد إىل االحد أكام اعترب اإلسالم أن أ

; ألنه جيعل الفرد ىف "التعاون والرتاحم والتكافل": مرحلة املراهقة
خدمة املجتمع, وجيعل املجتمع ىف خدمة الفرد, والدليل عىل ذلك ما 
رواه أمحد ىف مسنده عن النعامن بن بشري ـ رىض اهللا عنه ـ عن رسول اهللا 

كمثل اجلسد إذا اشتكى ىف توادهم وترامحهماملؤمنني مثل ":  أنه قال 
 ." بالسهر واحلمىاجلسد تداعى له سائر منه عضو
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?אKK? 
 

هل اخلجل الذ ينتاب بعض الرجال ىف مواقف معينة خيتلف ىف 
شدته ودرجته وتأثريه عن ذلك اخلجل الذ ينتاب النساء ىف تلك 

 املواقف ذاهتا?
التى  هانفسجتمع الرشقى إىل الرجل اخلجول النظرة وهل ينظر امل

اخلجل بالطبع هناك تباين ما بني درجة !... ينظر هبا إىل املرأة اخلجولة?
ًالتى تنتاب شخصا وآخرا با ختالف طبيعة ذلك الشخص وتكوينه ً

ا تباين ىف النظرة التى ينظر هبا املجتمع الرشقى ًوجنسه وهناك أيض
 .لتى ينظر هبا املجتمع للمرأة اخلجولةللرجل اخلجول عن تلك ا

 إذا ياًـ يؤكد فريق من علامء النفس أن عقدة اخلجل تعترب مرضا نفس
فقدهم الكثري من مقومات ستبدت باإلنسان خاصة الرجال حيث تما ا

 ويضع جتامعيةاالً خطريا ىف حياهتم الشخصية وًالرجولة وحتدث خلال
عقدة اخلجل عند الرجال علامء النفس إشارة محراء خطرة حول 

ًويعتربوهنا شيئا غري طبيعى مطلقا ال يتفق مع مقومات الشخصية الراقية  ً
 .أو الناضجة عىل األقل

وقد تكون احلاجة إىل األمن واهلدوء النفسى هى املسئولة عن ظهور 
جانب كبري من اخلجل لد اإلنسان لذا أصبح الشغل الشاغل لعلامء 

ء واألمهات إىل تزويد أبنائهم وبناهتم بالضامنات الرتبية أن يوجهوا اآلبا
 .الالزمة إلشباع حاجاهتم إىل الشعور باألمن
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 ًومن املعروف أن اخلجل عند الرجال حيدث دائام العتقاد راسخ لد
ن بأن يعرضان الذات ختالط كفيالهؤالء الرجال بأن املواجهة واال

ديد الذات  أ أن اخلجل وسيلة هروب من مصادر هتلدهيم للخطر;
. ة من الصورباخلطر أو جرح إحساس هؤالء املرهف بأ صور

خلجل إلحساسك بوجود خطر ما هيدد ويمكنك عند معاناتك من ا
وأن تتعرف عىل مصدر ذلك التهديد ًذاتك أن تكون صادقا مع نفسك 

ن مصادر هتديد الذات التى يعتقد هؤالء املصابون باخلجل وجودها إ
ًة حتديدها أو التعرف عليها نظرا ملا قد يكون ختتلف من حيث إمكاني

هناك من تباين واضح ىف درجة حتديد هذا املصدر وال يمكن االعتامد 
 .عىل ذلك كمعيار مميز لنوع اخلجل الذ تعانى منه

ـ ويذهب فريق آخر من علامء النفس إىل أن قدرة اإلنسان عىل إدراك 
ًمهام من عوامل التغلب عىل ًمصدر التهديد الذ يعانى منه يعترب عامال 

خلجل هو النتيجة العامة للكبت اخلجل الناتج من ذلك التهديد وأن ا
بعاد لة حلامية الذات من اخلوف وذلك بإ واعترب الكبت وسياالنفعاىل

ًمصدر اخلوف بعيدا عن جمال الشعور ورغم أنفه عىل الرغم من أن 
ض األحيان هياجم اخلجل صفة تكاد تكون مالزمة للبعض إال أنه ىف بع

ذلك ىف حلظات تكون فيها الثقة  وحيدث.. ًالبعض اآلخر رغام عنهم
بالنفس مهتزة أو الكيان الفكر غري متامسك أو تكون اجلرأة ىف مواجهة 

 وىف هذه احلالة يمكن أن نطلق عىل حداث غري متوافرة بالقدر الكاىف,األ
 اخلجل لقب خجول رغم أنفه وكى ال تنتابك نوبات ذلك الشخص

 بالنفس بصورة دائمة ومنتظمة وبناء كيان أن تتمسك بالثقةًمطلقا عليك 
 .ًفكر متامسك قو وأن تكون جريئا ىف مواجهة األحداث
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 عىل أن اخلجل آفة تصيب االجتامعـ ويتفق فريق من علامء النفس و
ًكثريا من النفوس وتتحكم وتستبد بصاحبها إىل درجة تشل هبا مواهبه 

 ضئيل اإلنتاج ضعيف األثر جتامعىاالوجتعله ىف سلوكه وفاعليته 
 .والتأثري ىف اآلخرين

ل ـى اخلجـك إلـوعليك أن تدرك أنه مهام كانت األسباب التى دفعت
 كى تتمكن جتامعيةاالبد من مقاومته ىف نفسك وحمو أثره ىف سريتك  فال

دهتم من مواجهة األحداث وأن تتمتع باجلرأة ىف التعامل مع الناس وإفا
ًواإلفادة منهم أيضا وحتى لو كنت خجوال رغم أنفك ً. 

وثق أنه مهام بلغ اخلجل من تأصل وشدة معك فإنه باستطاعتك أن 
ِتصبح جريئا متامسكا حازما منيعا إذا كانت لديك اإلرادة والعزم  ً ً ً ً

 .والتصميم
وعليك أن تبحث وتنقب وتدرس وتطالع وأن تعرف ما تتصف به 

ًيز إىل أن تتغلب عىل اخلجل متاما وتنترص عليه من جوانب قوة ومت
 .وبإمكانك أن تفعل ذلك

GאאאW 
 : ـ االبتسام١

وهو أبسط لغة جسدية يمكن أن تتحدث هبا وهى االبتسامة; 
فاالبتسامة احللوة توحى للطرف اآلخر باأللفة واإلجيابية وتكون النتيجة 

ادة هى رده باالبتسام وتلقى ما تريد أن تتحدث عنه بسعة صدر ع
وترحاب وذلك بجعل االبتسام عادة حسنة نابعة من اإلحساس باملودة 

 .جتاه كل إنسان
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 : ـ وضع اجلسم ىف شكل مفتوح٢
ًفمثال عندما تكون مع الناس ىف حفل أو اجتامع فاجعل اجلسم يتخذ 

ًشكال مفتوحا مما يشجعهم عىل التحد  .ث إليكً
 :نحناء إىل األمام ـ اال٣

ًاملقصود بذلك عندما جتلس ىف مقعدك مائال إىل األمام قليال جتاه  ً
 .قوليطرف املتحدث إليك فإنك تشعره باهتاممك بام 

 .أ إلقاء التحية والسالم : ـ املصافحة٤
 :بالنظر واإليامء بالرأس االتصال  ـ٥

و ما ىف لغة اجلسم هو ه أقعدم اخلجل من النظر إىل اآلخرين ألن
جلسم التى جيب التحدث هبا ىف  واإليامء بالرأس من أهم لغات االنظر,

 .ً أ بمعنى أفهمك جيدا وأسمعكصمت;
אW 

الدراسات العلمية أن اخلجل هو أكثر األمراض النفسية أثبتت ـ 
 املرض , ويصاب هبذا%١٢٫٨ا بني جمموع أ شعب بنسبة من ًانتشار

 األطفال واملراهقون والكبار وهو "جتامعىاالاخلوف أو الرهاب "
 يعترب من أكثر "اخلجل"و . ًيسبب إعاقة شديدة جدا للعالقات اإلنسانية

ًاألمراض النفسية انتشارا ىف العامل بعد االعتامد عىل العقاقري واإلدمان, 
 ٧ األقل ىل ويوجد ىف مرص ع,االكتئابثم يليه أمراض القلق ثم مرض 

 اخلجل, وهذه النسبة أكرب من نسبة اإلصابة ءاماليني إنسان مصاب بد
 .االكتئاببمرض السكر و
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جال عن والالفت للنظر أن اإلصابة بمرض اخلجل تزداد أكثر بني الر
وجد أن ..  وىف الدراسات العربية واملرصيةالبنات ىف كل بالد العامل,

 !!ًاألوالد أكثر خجال من البنات
ً يعترب من أكثر األمراض النفسية انتشارا وهو نوع من أنواع اخلجل

. نفصام واالاالكتئاب, وهو أكثر من اإلصابة بالقلق وجتامعىاالالقلق 
الكثريون يعتقدون أن اخلجل أمر طبيعى, وال يمكن عالجه .. ولألسف

 .ولكن هذا خطأ
 وأصبح , أما إذا زاد اخلجلياإن اخلجل عىل مستو احلياء يعترب طبيع

 ً وقدراته عىل التعبري يصبح مرضا,يؤثر عىل شخصية الفرد وإنتاجه
 .واألمثلة كثرية
 ال حيـب االشـرتاك ىف األلعـاب اجلامعيـة, ًأن جتد طفـال: مثال ذلك

ون لـدهيم درجـة مـن لـوويفضل اللعـب بمفـرده, واألشـخاص اخلج
توجيــه النقــد هلــم أو جــرح  ويكونــون خــائفني مــن احلــساسية عاليــة,

 لذلك يضطر الشخص اخلجـول إىل جتنـب اآلخـرين, لـذلك يائهم;كرب
أطلق علامء النفس عىل هذه الشخصية شخصية اجتنابية, هذا الـشخص 
ًمن داخله حيب االختالط, ولكنه خياف منه, ومثال الطفل اخلجول جتـده 
من املستحيل أن يطلـب مـن أسـتاذه ىف الفـصل إعـادة رشح جـزء مـن 

ًالدرس مثال وأحيانا يصل  به األمر إىل اخلوف مـن الـذهاب للمدرسـة, ً
ً وأيضا الـشخص اخلجـول  بأمل حقيقى حتى ال يذهب للمدرسة,ويشعر

من املستحيل أن يتحدث ىف ميكرفون أو يكون حمور ارتكاز واآلخـرون 
 !!ينظرون إليه
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 وال حيقق درجـات  طعامه ىف مكان عام, جتده ال حيب أن يتناولًأيضا
ًانات الشفوية, وهناك أيـضا اخلجـل مـن اجلـنس عالية عند أدائه االمتح

 إذا زاد لدرجة رة ىف املجتمعات املتحفظة, ولكناآلخر, وهو موجود بكث
 أ بنـت فهـذا اخلجـل حتـول إىل أن الشاب ال يستطيع أن يـتكلم أمـام

 وجتد أن التالميذ الصغار املصابني باخلجل إذا قدمت هلـم أسـئلة مرض,
 تـم جابة السليمة, وىف إحد التجاربفإن خجلهم هذا يمنعهم من اإل

 ولـذلك عن األسئلة فكانت النتيجة ممتازة;عزل هؤالء التالميذ لإلجابة 
لق النفسى, وهـو مـصاحب ـن القـوع مـ نىـجتامعاالل ـوجد أن اخلج

 وىف زيـادة بعـض الكيميائيـة والفـسيولوجية ىف املـخ,ببعض التغيريات 
 هذه املادة جتعل "نورادرناليني"ادة  فهناك زيادة ىف ماملوصالت العصبية,

مع زيادة ىف قلبه يدق برسعة, ووجهه يتحول إىل اللون األصفر أو األمحر 
 ووجـد أن ىف املـخ اإلنـسانى يوجـد بعـض العرق وإحساس بـاخلوف,

املطمئنات املخية التى تريح اإلنسان, ولكنهـا تكـون قليلـة عنـد بعـض 
 أن التغــريات الفــسيولوجية ً, ومــا تــم اكتــشافه حــديثا)اجلامــا(النــاس 

:  هلا سببان; األولجتامعىاالوالكياموية التى حتدث لإلنسان من اخلجل 
فـىء االسـتعداد أو أن اإلنسان يولد باستعداد معني هلذا, والبيئة إمـا تط

كفـه عـن اخلجـل  عندما تنهر األم طفلها أمام اآلخـرين وتًتعززه; فمثال
ذه التعليقـات تزيـد مـن هـ!! يـضحكون عليـكاآلخرون س: وتقول له

إحساس الطفل باخلجل, وقد استطاع الطب أن يـصنع بعـض العقـاقري 
التى تقلل من ظهور األعراض الظاهرية; مثـل رضبـات القلـب العاليـة 
والعـرق, واســتطاعت بعــض العقــاقري أن تقلــل مــن اخلــوف الــداخىل 
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 وإذا تناول املـريض الـدواء طى لإلنسان راحة واسرتخاء وشجاعة,وتع
د ثقته بنفسه, ويـستطيع يجد نفسه أفضل ىف مواجهة اآلخرين, وتزدافس

ة يتم سـحب الـدواء مـر..  عواطفه وانفعاالته, وبالتدريجأن يصرب عىل
,حماولة تغيري أخر وهناك عالج آخر هو العالج املعرىف أو النفسى; أ 

ن بإقناعه بأن أسعد شىء ىف الدنيا هو االقرتاب مـ. النظم املعرفية ىف املخ
 وأنه رمحة كبـرية مـن اهللا ـ اولة التغلب عىل مشاعر االنعزال,اآلخر, وحم

سبحانه وتعاىل ـ أن منحنا نعمة التعبري عن عواطفنا وأحالمنا وآالمنا ىف 
وأن نقل املـشاعر عـن طريـق الكلمـة هـو وسـيلة حـضارية, !! كلامت
 ىف بعـض العقـاقري مـع العـالج النفـسىببمزيد مـن العـالج .. وهكذا

 .جتامعىاال نستطيع أن نقىض عىل مرض اخلجل االتاحل
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אא 
 

تتفق اآلراء الرتبوية عىل أمهية مرحلة الطفولة ىف بناء شخصية 
ذا ما اعرت تربية الطفل أ خلل, فإن ذلك ن املستقبلية, فإاإلنسا

ًسيؤد حتام إىل نتائج غري مرضية تنعكس سلبا عىل الفرد واملجتمع م ًعا, ً
ومشكلة اخلجل التى يعانى منها بعض األطفال جيب عىل الوالدين 

 .واملربني مواجهتها وتداركها
فكثري من األطفال يشبون منطوين عىل أنفسهم خجولني يعتمدون 
ًاعتامدا كامال عىل والدهيم ويلتصقون هبم ال يعرفون كيف يواجهون  ً

ملدرسة ويعترب احلياة منفردين ويظهر ذلك بوضوح عند التحاقهم با
ا ىف السنة األوىل من ًاخلجل من طبيعة األطفال, وتبدأ أوىل مظاهره غالب

 حيث يدير الطفل وجهه, أو يغمض عينيه, أو يغطى وجهه عمر الطفل;
وىف السنة الثالثة يشعر الطفل . بكفيه إن حتدث شخص غريب إليه

حجر أمه ا ىف ًإىل منزل أو أرسة غريبة فيجلس هائباخلجل عندما يذهب 
وإن حتدث فإنه هيمس ألمه . أو إىل جانبها طوال الوقت, بدون كالم

 ."ما شاء اهللا ـ كم هو هادء": ًمهسا, فيقال عنه
هؤالء األطفال يشبون منطوين عىل أنفسهم, خجولني, معتمدين 

 لذلك يواجهون صعوبة ىف ًكامال عىل والدهيم وملتصقني هبم;ًاعتامدا 
ىف السن التى جيب أن يترصفوا فيها باستقالل, دخول املدرسة والترصف 

. ٍوأن يواجهوا احلياة خارج البيت ويتعاملوا مع األشياء التى مل يتعودها
ًوتلعب الوراثة دورا ىف شدة اخلجل عند األطفال غري أن درجة احلياء قد 
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 ولعل ذلك ها;نفس ختتلف حتى بني اإلخوة الذين ينتمون إىل األرسة
 فإن كان الطفل قليل االختالط  تعدل من شدة اخلجل;ب البيئة التىبسب

 .ًباآلخرين فسوف يبقى خجوال
אאאאW 

 .هو انكامش الولد وانطوائه وجتافيه عن مالقاة اآلخرين: اخلجل
 .فهو التزام الولد بمنهج الفضيلة وآداب اإلسالم: أما احلياء

تعود الطفل منذ نشأته عىل االستحياء فليس من اخلجل ىف شىء أن ي
ري الكبري عصية, أو أن يتعود الولد عىل توقمن اقرتاف املنكر وارتكاب امل

وغض البرص عن املحرمات, وليس من اخلجل ىف شىء أن يتعود الولد 
منذ صغره عىل تنزيه اللسان بأن خيوض ىف أحد أو يكذب أو يغتاب, 

 وعىل رصف الوقت ىف طاعة اهللا وعىل فطم البطن عن تناول املحرمات,
 . هو ما أوىص به الرسول ء مرضاته, وهذا املعنى من احلياءوابتغا

אאW 
الطفل اخلجول ىف الواقع طفل مسكني وبائس يعانى من عدم القدرة 

ذلك يشعر ع أقرانه ىف املدرسة واملجتمع, ولعىل األخذ والعطاء م
 .ل بالضعفباملقارنة مع غريه من األطفا

جل ًوالطفل اخلجول حيمل ىف داخله نوعا من ذم سلوكه; ألن اخل
نفعالية معقدة تنطو عىل شعور بالنقص بحد ذاته هو حالة عاطفية أو ا

 .طمئنان ىف النفسهذه احلالة ال تبعث االرتياح واالوالعيب, 
 املدرسة  عند دخولهًوالطفل اخلجول غالبا ما يتعرض ملتاعب كثرية



@ @
 

٧٧

  الفصل, وإقامة حوار معلتهتهة وتردده ىف طرح األسئلة داخلتبدأ با
ًزمالئه واملدرسني, وغالبا ما يعيش منعزال ومنزو ً بعيدا عن رفاقه ياً

 .وألعاهبم وجتارهبم
ًوالطفل اخلجول يشعر دائام بالنقص, ويتسم سلوكه باجلمود 
ًواخلمول ىف وسطه املدرسى والبيئى عموما, وبذلك ينمو حمدود 

ربات غري قادر عىل التكيف السو مع نفسه أو مع اآلخرين, اخل
 .واعتالل صحته النفسية

 ىف معظم ترصفاته; ألنه يسعى إىل ياـ والطفل اخلجول قد يبدو أنان
ًفرض رغباته عىل من يعيشون معه وحوله, كام يبدو خجوال حساسا  ً

ون عند من اخلجل يتك% ٢٠ً ومتمردا جلذب االنتباه إليه, و ياوعصب
األطفال حديثى الوالدة, وحتدث هلم أعراض ال يعانى منها الطفل 

ًفمثال الطفل املصاب باخلجل يدق قلبه ىف أثناء النوم برسعة .. العاد
ًأكرب من مثيله, وىف الشهر الرابع يصبح اخلجل واضحا ىف الطفل; إذ 
عر خييفه كل جديد, ويدير وجهه أو يغمض عينيه, وىف السنة الثالثة يش

ًالطفل باخلجل عندما يذهب إىل دار غريبة; إذ غالبا ما يكون بجوار أمه 
 .ا ىف حجرها أو بجانبهاًجيلس هادئ

אKKאאW 
املراهقة إحد املراحل العمرية اهلامة ىف حياة اإلنسان, وتعنى ىف 
األصل اللغو االقرتاب, فراهق الغالم أ قارب االحتالم, ورهقت 

 .ًرهقا أ قربت منهالشىء 
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االقرتاب من النضج اجلسمى ": وتعنى املراهقة ىف علم النفس
 ولكنه ليس النضج نفسه ألن الفرد ىف "جتامعىاالوالعقىل والنفسى و

 ولكنه جتامعىاالهذه املرحلة يبدأ بالنضج العقىل والنفسى واجلسمى و
 سنوات ال يصل إىل اكتامل النضج إال بعد عدة سنوات قد تصل إىل عرش

 ختتلف من جمتمع إىل آخر ففى "املراهقة"واملدة الزمنية التى تسمى 
 .بعض املجتمعات تكون طويلة وىف بعضها تكون قصرية

אאW 
تعنى فرتة احلياة الواقعة بني الطفولة املتأخرة والرشد, أ أهنا تأخذ 

د فيها نتقالية جيتهفولة ومن سامت الرشد وهى مرحلة امن سامت الط
املراهق لالنفالت من الطفولة املعتمدة عىل الكبار, ويبحث عن 
االستقالل الذاتى يتمتع به الراشدون فهو موزع النفس بني عاملى 

 .الطفولة والرشد
وهى فرتة من فرتات تكامل الشخصية, تكتشف فيها الذات وينقب 

يولوجى ونستطيع القول أن املراهقة مرحلة تبدأ بشكل ب. فيها عن اهلوية
)حيث سيقوم اجتامعيةوهو البلوغ, ثم تكون ىف هنايتها ظاهرة ) عضو 

املراهق بأدوار أخر غري ما كان عليه من قبل, وهبذا املعنى فإن املراهقة 
 تسري وفق امتداد زمنى, متأثرة بعوامل اجتامعيةعملية بيولوجية, نفسية, 

 .النمو البيولوجى والفسيولوجى
 :ثالثة أقساموتقسم املراهقة إىل 

 ).ًتقابل املرحلة اإلعدادية تقريبا(ـ مراهقة مبكرة 
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 ).ًاملرحلة الثانوية تقريبا(ـ مراهقة وسطى 
 ).ً تقريبا٢١ما بعد الثانوية إىل عمر (ـ مراهقة متأخرة 

 ومن الباحثني من جعلها ولكل قسم مظاهره اخلاصة ىف النمو,
ثانية عرش حتى الثامنة عرشة قسمني فاملبكرة من بداية البلوغ ىف حواىل ال

ًتقريبا, أما املراهقة املتأخرة فمن الثامنة عرشة إىل عمر الثانية والعرشين 
 .ًتقريبا

ومن هنا فإن هلذه املرحلة أمهيتها الكبرية واخلاصة ىف تكوين شخصية 
اإلنسان ولذا وجب فهم خصائصها ومتطلباهتا ومشكالهتا املتشابكة 

 .قني بشكل تربو ذ أثر إجيابى ىف النمولنحسن التعامل مع املراه
FEאאW 

 :النمو اجلسمى والفسيولوجى واحلركى
متتاز مرحلة املراهقة بتغريات جسمية رسيعة وخاصة ىف السنوات 
الثالث األوىل بسبب زيادة إفراز هرمونات النمو, فمن أهم مظاهر النمو 

ىف الطول, وزيادة ىف الوزن, نتيجة للنمو ىف اجلسمى زيادة واضحة 
أنسجة العظام والعضالت وكثرة الدهون عند اإلناث خاصة, وكذلك 

 .نمو اهليكل العظمى بشكل عام
وللنمو اجلسمى الفسيولوجى آثار نفسية عىل احلالة النفسية جيب عىل 

 :الرتبويني والوالدين مراعاهتا ومنها
ً تلعب دورا واضحا ىف مفهوم املراهق ـ إن التغريات اجلسمية اجلنسية ً

عن ذاته وبالتاىل ىف سلوكه فترتاوح استجابة الفتاة نحو التغريات 
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اجلسمية ما بني االعتزاز بأنوثتها وبني احلرج نتيجة هذه التغريات فتشعر 
. بالقلق والتعب وخاصة أثناء العادة الشهرية رغم اعتزازها بذلك كأنثى

 .ا ىف توافقه النفسىًوركام أن لشكل جسم الفتى د
ً فظهور حب الشباب مثال ;نطباع عن الذاتـ احلساسية النفسية واال

 .ىف هذه املرحلة يثري متاعب نفسية ألنه يشوه منظر الوجه
 اجتامعيةـ التبكري والتأخري ىف النمو اجلسمى واجلنسى له مشكالت 

أما عند ونفسية, فالنضج املبكر عند اإلناث يسبب هلن الضيق واحلرج, 
الذكور فينتج عنه ثقة بالنفس وتقدير مرتفع للذات رغم أن الذكور 

 .ًاملتأخرين ىف النضج يعتربون أكثر نشاطا
אאW 

فإن املراهق يميـل إىل الكـسل واخلمـول نتيجـة التغـريات اجلـسمية 
ًد نـشاطا ـا يبــياء عندمــب واإلعــر بالتعـالرسيعة, ورسعان ما يشع

تـساق وعـدم الدقـة فقـد يكثـر از حركات املراهـق بعـدم االومتت. امعينً
اصطدامه باألثاث واألشياء أثناء حركاته ىف املنزل, وقد تـسقط األشـياء 
 من بـني يديـه, ويعـود ذلـك إىل عـدم التـوازن بـني النـضج العـضو
والوظيفى مما يؤد إىل عدم التـوازن احلركـى, وربـام يعـود إىل عوامـل 

دد ونقـص الثقـة بالـذات والتفكـري ىف توقعـات نفسية مثل احلرية والرت
 .اآلخرين

يبدأ املراهق ىف التوازن ) ًاملرحلة الثانوية تقريبا(وىف هناية املراهقة 
 .جتامعىاالاحلركى نتيجة لتحقق النمو العضىل والعصبى و
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אאW 
يات ـن العملـري مـيام بكثـىل القـدرة عـادة القـنمو الذكاء, وزي

 العليا كالتفكري والتذكر القائم عىل الفهم, واالستنتاج والتعلم يةـالعقل
 .والتخيل
ل ــالتعام(ة ـدرة الرياضيــة كالقـية اخلاصـدرات العقلـو القـنم

بري والقدرة امليكانيكية ـى التعـة فـة والدقـوالقدرة اللغوي) ع األعدادـم
 .والفنية

فضيلة ومفهوم الزمن نمو بعض املفاهيم املجردة كاحلق والعدالة وال
نمو امليول واالهتاممات . ويتجه التخيل من املحسوس إىل املجرد

واالجتاهات القائمة عىل االستدالل العقىل, ويظهر اهتامم املراهق 
نتباه والرتكيز بعد أن كانت  الدراسى واملهنى وتزداد قدرة االبمستقبله

نقد أ أنه يطالب حمدودة ىف الطفولة كام يميل املراهق إىل التفكري ال
ًال يقبلها قبوال أعمى مسلام به,بالدليل عىل حقائق األمور و  وتكثر ً

أحالم اليقظة حول املشكالت والتطلعات واحلاجات, حيث يلجأ 
 إىل إشباعها, ويمكنه نموه العقىل من ذلك حيث يااملراهق ال شعور

ًيسمح له باهلروب بعيدا ىف عامل اخليال, فري نفسه العبا ً مشهورا أو ً
 .ًبطال ال يشق له غبار

אאW 
 :يةاالنفعالـ الرهافة 

حيث يتأثر باملثريات املختلفة فيثور ألتفه األسباب ويشعر باحلزن 
 .الشديد إذا وجهت إليه إهانة من أبيه أو معلمه
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 :يةاالنفعالـ احلدة 
ف كالرصاخ بعن) استجابة حادة لبعض املواقف ال تدل عىل اتزان(

وشتم اآلخرين واالندفاع بتهور فإذا تشاجر مع أحد, اندفع بعنف إىل 
مصدر الشجار, وإذا قاد السيارة قادها برسعة شديدة إلظهار قوة 

 .وحتد اآلخرين
 :رتباكـ اال

حيث خياف ويعجز عند مواجهة موقف معقد, وال يمكن الترصف 
 .حياله كسخرية اآلخرين منه أو مغاالهتم ىف مدحه

 :اسية الشديدة للنقدـ احلس
يشعر املراهق باحلساسية الشديدة لنقد الكبار له حتى وإن كان النقد 
ًصادقا وبناء, ومن أقرب الناس إليه, وخاصة عندما يكون عىل مسمع  ً
ًمن اآلخرين, بل ويعترب النصيحة أو التوجيه انتقاما أو إهانة, وهذا مما 

 .يؤكد عدم نضجه ىف هذا اجلانب
 :نفعاىلاالـ التقلب 

ينتقل املراهق من انفعال إىل آخر برسعة, فرتاه ينتقل من الفرح إىل 
احلزن, ومن التفاؤل إىل التشاؤم, ومن البكاء إىل الضحك, وتارة يندمج 

ا وأخر ًمع اآلخرين وتارة يعتزل جمالسهم, ومرة جتده متدينًا جد
 .ًمقرصا

 :ـ تطور مثريات اخلوف واستجاباته
راهقني لتشمل املدرسة واجلنس, وخماوف حيث تتسع خماوف امل
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 , وخماوف عائلية تبدو ىف القلق عىل األهلجتامعيةاالتتصل بالعالقات 
 وقد حيتفظ بعض املراهقني ىف بدء عندما يتشاجرون أو عندما يمرضون,

املراهقة ببعض خماوف الطفولة كاخلوف من األشباح والثعابني ونحو 
 .ذلك

 :ـ سيطرة العواطف الشخصية
حيث تظهر ىف بداية املراهقة مظاهر االعتزاز ) اجلسم مركز اهتاممه(

ًبالنفس والعناية بامللبس واألناقة والوقوف أمام املرأة كثريا جلذب 
 .ًاالنتباه, حيث يتصور دائام كيف سيكون رد فعل اآلخرين جتاهه

 :ـ الغضب والغرية
اهقة حيث ت الشائعة ىف فرتة املراالنفعاالتعد الغرية والغضب من 

تظهر ىف غرية املراهق من زمالئه الذين حققوا قدرة عىل جذب أفراد 
اجلنس اآلخر أو ربام إخوانه الذين حققوا نجاحات ىف الدراسة أو 
الرياضة أو األنشطة األخر, ويعرب املراهق عن غريته ىف الغالب 
باهلجوم الكالمى بطريقة خافته أو علنية, ويعرب عن الغضب بالتربم 

 .جوم اليدو والكالمىواهل
אאW 

ات لتناقض مليئة بالغموض والرصاعات واجتامعيةاالحياة املراهق 
ألنه انتقل من عهد الطفولة إىل جمتمع الكبار فهو ال يعرف قيمهم 
وعاداهتم واهتامماهتم بدرجة جيدة وما الذ يعجبهم وما الذ ال 

وأراء أرسته وبني الرغبة ىف ًيعجبهم, ويعيش رصاعا بني أراء أقرانه 
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 وبني الرغبة ىف دين وبني حاجته إىل مساعدهتام له,االستقالل عن الوال
 التى حتدد الطريق جتامعيةاالإشباع الدافع اجلنسى وبني القيم الدينية و

املرشوع هلذا اإلشباع, فيعيش متناقضات تبدو ىف تفكريه وسلوكه إذ 
, وخيطط وال ينفذ, ويريد نفسه قتيقول وال يفعل, ويألف وينفر ىف الو

 .إىل تأكيد ذاته الوقت نفسه االمتثال لقيم اجلامعة ويسعى ىف
אאW 

رصاعات عىل كافة املستويات وخاصة ىف بداية املراهقة وإن حماوالت 
 عن آبائهم وارتباطهم الوثيق يا وعاطفيااملراهقني االنفصال جسد
 .لسهل بل إنه مصدر للضغط النفسى والتوتربأصدقائهم ليس باألمر ا

אאW 
ون األمور عىل املراهق ال يعط األصدقاء نصائح, وهم يسهل

, ويشاركونه مشاعره الداخلية, وأحالمه يا وعاطفياجتامعويدعمونه ا
وأفكاره وهذا مما يدفع املراهق للوالء هلم والسري عىل خطاهم وإن كان 

ًام أن صداقات البنات أقو وأصدق وأقل عددا من غري مقتنع ك
 .صداقات البنني

كام أن املراهق يرفض أ تدخل من الوالدين ىف اختيار األصدقاء, 
ًولذا كثريا ما خيطىء ىف االختيار, ولكن مع الوقت يكون أكثر تدقيق ا ً

ًوأكثر صوابا ىف ذلك وتأخذ املراهقة ىف املجتمعات املتمدنة أشكاال  ً
 .ة حسب الوسط الذ يعيشهخمتلف

 .ـ املراهقة السوية املتكيفة اخلالية من املشكالت
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رسة ومن ية حيث ينسحب املراهق من جمتمع األاالنسحابـ املراهقة 
نفراد بنفسه, حيث يتأمل ذاته جمتمع األقران ويفضل االنعزال واال

 .ومشكالته
يها بالعدوان ـ املراهقة العدوانية املتمردة حيث يتسم سلوك املراهق ف

 .عىل نفسه وعىل أفراد األرسة واملدرسة
ـ املراهقة املنحرفة حيث ينغمس املراهق ىف ألوان السلوك املنحرف 

 .كاملخدرات والرسقة واالنحالل األخالقى
ومن هنا فإن هلذه املرحلة أمهيتها الكبرية واخلاصة ىف تكوين شخصية 

ة نمو وهى تنقل مل وليست أزماإلنسان وهى مرحلة تغري كىل وشا
 من فرتة الطفولة إىل مرحلة الشباب والنضج وتشمل تغريات املراهق

 انتقالية جيتهد كبرية ورسيعة وهى تأخذ من سامت الرشد وهى مرحلة
نفعاالت من الطفولة املعتمدة عىل الكبار ويبحث عن فيها املراهق لال

بني عاملى االستقالل الذاتى الذ يتمتع به الراشدون فهو موزع النفس 
الطفولة والرشد وحيلو للكثري تسمية املراهقة بمرحلة الوالدة اجلديدة أو 
العاصفة أو فرتة األزمة النفسية ألهنا إحد املراحل العمرية احلرجة ىف 

فيها الذات وينقب حياة اإلنسان, وهى فرتة من فرتات تكامل تكتشف 
ملرحلة العمرية وبعد اإلطالع عىل أهم خصائص هذه ا فيها عن اهلوية,

ًوضوع سنناقش معا مشكلة من أبرز املشاكل التى تواجه املالتى ختص 
 . وهى اخلجلًاملراهقني وخصوصا املراهقات

إن اخلجل واحلياء سمة من سامت األنثى وتزداد مع مرحلـة املراهقـة 
ومـن ًتبعا للتغريات اجلسدية وظهور عالمات البلوغ اجلسد واجلنسى 
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ة للتحدث بشكل موسـع عـن مـشكلة اخلجـل عنـد نطالقهنا تكون اال
نعـزال والـدخول ىف مـشكلة  واالاالنطواء والتى قد تؤد إىل املراهقني

 فعجزهـا عـن مواجهـة جتامعـىاالأخر ومرض نفسى وهو الرهـاب 
 الذ تنشأ عليه فالتـدليل جتامعيةاالمشكالت املرحلة وأسلوب التنشئة 

عتامد عىل اآلخرين ىف حـل ها باالسوة الزائدة تؤد إىل شعورالزائد والق
مشكالهتا لكن طبيعة املرحلة تتطلب منها أن تستقل عن األرسة وتعتمد 

 العــامل مــن االنــسحابعــىل نفــسها فيحــدث رصاع لــدهيا وتلجــأ إىل 
 واخلجل عند التحدث مع اآلخرين وامحرار الوجه االنطواء وجتامعىاال

وقد يعيق هـذا اخلجـل فاف احللق التعلثم ىف الكالم وجعند التحدث و
الكثري من املواهب اإلبداعية نتيجة اخلجل الشديد فيقتل لـدهيا مواهبهـا 
وقدرهتا وقد يتعد ذلك فقداهنا ملهارات احلوار والتفاعل مع اآلخـرين 

 وحتقيق جتامعيةاالًواخلوف الذ سينعكس سلبا عىل دراستها وعالقاهتا 
 .ذاهتا

אאW 
 لـد املـراهقني وهـذه جتامعيةاالاملشاكل النفسية وهناك العديد من 

 ومن هذه املشكالت باين ىف شدهتا حسب شخصية املراهق,املشكالت تت
 .مشكلة اخلجل

ع ذلـك إن التلميذ املنطو أو امليال للعزلة يثري مشكلة للمدرس, وم
, جتامعـىاال دليـل عـىل نقـص النمـو االنطـواءفال جيوز إمهالـه, إذ أن 

ة بنـواحى أخـر مـن الـنقص, وهـو يعـرب عـن قـصور ىف ويرتبط عاد
الشخصية إذا مل يعالج ىف وقت مبكر, فإنه قد يستعىص عىل العـالج فـيام 

 .بعد
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ويعترب األطباء النفسيني هذه الظاهرة من أخطر أنواع سوء التكيـف, 
ًواملراهق املنكمش هو مراهق يعانى عرقلة ما ىف حياته, ولكنه بـدال مـن 

ــستجيب للفــشل أن يغالــب العرق ــدال مــن أن ي ــه وب ــق هدف ــة لتحقي ًل
 .نزواء واالاالنسحاببالعدوان, فإنه يستجيب للفشل ب

 وعدم الرصاحة, وهو االنفعالويتميز مثل هذا املراهق عادة بكتامن 
ًإذا قورن باملراهق املعتد كان أصعب عالجا أو أكثر إلتواء, فينبغى أن 

اهق املنطو, ثم نعمل عىل إزالتها ًتكتشف أوال نوع العرقلة ىف حياة املر
 .أو نساعده للتغلب عليها

ة ـى درجـه إلـًفقد يكون هذا املراهق منبوذا من أرسته أو من أقران
جعلته يزهد من التعامل أو التعاون مع الغري, وقد يكون عىل العكس 
ًطفال مدلال ينفر من اجلامعة ألهنا ال متنحه امتيازات كالتى يتمتع هبا ىف  ً

 .بيتال
ًكذلك ربام عانى املراهق املنزو فشال متكررا أو سوء معاملة وهو  ً
لشدة حساسيته ىف العادة يمتنع عن النشاط حتى ال يعانى من جديد 

 .ًمرارة الفشل أو السخرية, فضال عن تأنيب الضمري
 سواء كانت جسدية أو نفسية أو عائلية قد اتاالضطرابإن بعض 
نزواء واخلجل واخلوف من ة النفسية واال أوالدنا إىل العزلتشد بعض

تدرجيى, وتظهر عىل جممل ... املجهول فهذه الظاهرة حتدث بشكل
ه ـني غرفتـد سجـح الولـث يصبـة بحيـه اليوميـعالقاته وترصفات

ًب عليه كالطيور أن يغرد خارج رسبه مما يضفى عليه شيئا من ـويصع
ألهل, ورضورة مراجعة احلزن والتعاسة وهذه الظاهرة تتطلب اهتامم ا
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الطبيب النفسى ألن العزلة النفسية واخلجل قد يدفع الشخص إىل 
 .االنحراف

אאאW 
امحرار الوجه واألذنني أو االختفاء خلف املقاعد أو خفض الرأس 
ًجتنبا ملواجهة اآلخرين وخاصة ىف فصول الدراسة أو عند التجمعات أو 

اجهة الغرباء والضيوف الذين مل يألفهم املراهق ومل يلتق هبم من عند مو
 .قبل

ة ـن خمالطــاد عــرط ـ وابتعــ مفـاجتامعىامش ـل إذن ـ انكـفاخلج
 .اآلخرين

ًوخيطــىء كثــريا مــن املــربني واآلبــاء حيــث يتفــاوتون ىف تــصورهم 
للمراهق اخلجول فيعتقد البعض أن املراهـق اخلجـول يتـصف بـالبالدة 

 . والبعض األخر ير أن املراهق اخلجول هادء الطبعواجلبن
إن صحة الفرد النفسية ال تتوقف عىل ما يتعرض له مـن مـشكالت, 
كام أن التكيف السليم ال يقاس بمـد خلـو الفـرد مـن مـشاكل, وإنـام 

ًيقاس بمد قدرة الفرد عىل جماهبة مشكالته وحلها حال سليام ً. 
ن التوافـق أو التكامـل بـني هـى حالـة مـ: ولذلك فالصحة النفـسية

الوظائف النفسية, مع القدرة عىل مواجهة األزمات وحتقيق التوافق بـني 
ًالفرد ونفسه وبيئته توافقـا يـؤد إىل أقـىص درجـة ممكنـة مـن الكفايـة 

 . والكفايةواإلحساس اإلجيابى بالسعادة
ــال  ــاة األطف ــأثري واضــح عــىل حي ــدين ت ــزل والوال ــان للمن وإذا ك
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ل أمهية عـن دور املنـزل ا ال يقًفإن للمدرسة واملدرسني دورواملراهقني, 
 فمشكالت الفشل ىف الدراسة, وسوء العالقـة بـني املـدرس والوالدين,

واملراهق, وعدم التكيف الناجح مع اجلو املدرسى والزمالء, هلا صـداها 
 .ىف توافق املراهق مع نفسه ومع املجتمع

ين يرسف آباؤهم ىف املحافظة وهناك أدلة كثرية عىل أن املراهقني الذ
 ًعليهم يصعب عليهم جدا النجاح ىف مستقبل حياهتم, واملراهق الذ

, ألنه مل االنفعالديدة تنقصه الثقة بالنفس وضبط ينال هذه املحافظة الش
ني, كام أنه يميل إىل احلياء تتح له فرصة للتدريب عىل هاتني الصفت

 . والتهرب من املسئوليةاالنطواءو
أن تكامل الشخصية أن يشعر صاحبها بالثقة ىف نفسه, فمن ش

ويرىض عن فكرته عن نفسه, أما عدم تكامل الشخصية فيعنى اختالل 
عنارصها أو قوة بعضها وضعف بعضها اآلخر, أو وجود تناقض حاد 
ًبني هذه العنارص, كأن يكون اإلنسان كريام وبخيال, أو عدوان  ياً

ًومستسلام, أو شجاعا و  الشخصية  وغري ذلك من مظاهر تناقضًجبانا,ً
ًالتى نلمسها حني نقول ال باللغة العادية إن فالنا صارما وحادا ىف منزله  ً ً

 .ضعيف خانع ىف عمله أمام رؤسائه
وحترص الدراسات النفسية احلديثة عىل دراسة مفهوم تكامل 
الشخصية والعوامل التى تؤثر ىف نموها هبدف التعرف عىل هذه العوامل 

عمل عىل حتسينها وتعديلها بحيث يشب الفرد شخصية سوية متكيفة وال
 .مع نفسها ومع املجتمع الذ يعيش فيه

ولفكرة تكامل الشخصية أمهية كبرية ىف سالمة الشخصية ومتتعها 
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, فالتكامل ىف الشخصية بالرضا عن ذاهتا وعن املجتمع الذ تعيش فيه
 .تزاهنايؤد إىل ا

 الوظائف النفسية املختلفة هو خلو املرء من ومعنى التوافق التام بني
النزاع الداخىل كوقوعه بني اجتاهني خمتلفني, كأن يرتدد بني حتقيق كرامته 
ىف نظر نفسه وإشباع جوعه عن طريق الرسقة, كام حيدث ىف موقف 
تتنازع إرادة الشخص فيه أمران تضحية بنفسه وأوالده إلنقاذ الوطن, أو 

 .فسه وأوالدهتضحية بالوطن إلنقاذ ن
فهذه حاالت واضحة يبدو فيها النزاع الداخىل, والواجب أن يكون 

 .ًاملرء قادرا عىل احلسم ىف مشكالته بناء عىل فكرة أو فلسفة معينة
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אאאא 
 

אאאאאאW 
جلسمية فىل وتبدأ املظاهر اىف هذه املرحلة يتضاءل السلوك الط

 املميزة للمراهقة ىف جتامعيةاالية واالنفعالالفسيولوجية والعقلية و
 ...الظاهر, ومن أبرز مظاهر النمو ىف هذه املرحلة النمو اجلسمى

אאW 
 .ـ مراعاة الفروق الفردية بني اجلنسني بصفة عامة

 .ات الصحيةـ العناية بالطب الوقائى واالهتامم بالعاد
ىف الفصل بسبب الفروق ) الطلبة(ـ جتنب املقارنة بني الطالبات 

 .الفردية
אאW 

ـ عمل حساب الفروق بني اجلنسني ىف النشاط احلركى حسب امليول 
 .فإن أوجه النشاط جيب أن تكون بسيطة

ـ جيب تنمية املهارات احلركية واالهتامم باأللعاب احلركية الرياضية 
 .تناسب ميول شخصية املراهقالتى 

אאW 
 .ـ اإلحاطة بمستو ذكاء املراهق

مهنة أو (ـ عدم إجبار املراهق ىف اختيار قرار ىف هذا السن مثل 
 ).ختصص دراسى
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 .بتكاريةـ تشجيع اهلوايات اال
 .ـ إعداد املراهق للحياة العملية

אאW 
رتكيز عىل الذات نتيجة  اخلجل والاالنفعاىليالحظ ىف النمو 

 ـ: للتغريات اجلسمية املفاجئة ولذلك جيب
 .االنفعاىل املراهق عىل حتقيق االستقالل ـ مساعدة

 .ـ املبادرة بحل أ مشكلة تظهر عند املراهقني قبل أن تستفحل
אאW 

 .ـ احرتام ميل املراهقني بالتمرين واالستغالل والتوجيه املناسب
 عن جتامعيةاالبمجاالت النشاط التى حتقق أهداف الرتبية ـ االهتامم 

 .طريق اإلرشاد النفسى
אאW 

 .ـ االهتامم بالرتبية الدينية مع تقديم القدوة احلسنة للشباب
 .دينهـ االهتامم بتعليم الفرد من الطفولة تعاليم 

ـ العمل عىل نمو شخصية الشاب املسلم التى تتسم باإليامن باهللا 
 وعبادة اهللا واإلخالص له واملسئولية والعزة وكتبه ورسلهمالئكته و

 .والكرامة
אאW 

ـ االهتامم بالرتبية األخالقية وتنمية القيم األخالقية ومراعاة 
 .أخالقيات املجتمع وحسن اخللق
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ًوأيضا يمكن تعديل األفكار التى تدور حول اخلجل عند املراهقات 
ًتربهنا نوعا من اخلطر مثل تفسري نظرة شخص معني والتى يع) املراهق(

ىف إحد املناسبات, وانتباه الناس املسلط عليه, وتعليق من شخص 
ًآخر, بحيث تصبح أكثر تقبال ملثل هذه املثريات ويمكنها أن تفرسها 

 .ًبطريقة عادية ال تشكل خطرا عىل شخصيتها
 مالحظة  معجتامعيةاالويعتمد التدريب عىل اكتساب القدرات 

 ممتازة والتعلم اجتامعيةسلوك اآلخرين من اجلرئيني ومن لدهيم قدرات 
فس وتطبيق منهم ألساليب جديدة ىف الترصف واحلديث والتعبري عن الن

 كام يطلب من املراهقة أن توسع من معرفتها ذلك ىف احلياة العملية,
 ةريوأن حتفظ بعض القصص القص) تثقيف اللسان(وإطالعها الثقاىف 

والنكات واألخبار الشيقة والتدريب عىل التحدث فيها بشكل عمىل أو 
 .بشكل تدرجيى مع املسجل أو املرآة أو آلة تصوير الفيديو

ً عددا من الترصفات والسلوكيات جتامعيةاالوتتضمن القدرات 
ون أثناء احلديث يمكن التدرب عليها بسهولة مثل تكرار النظر ىف العي

 يعترب جتامعيةاالعتامد عىل األسئلة ىف املواقف  واالإىل شخص أو أكثر,
ًأسلوبا ناجحا وسهال يساعد عىل كرس حاجز الصمت ً ً. 

 جتامعيةاالويرتبط بالتدريب عىل تنمية القدرات واملهارات 
والتدريب عىل ثبات الشخصية أو حتقيق الشخصية واملقصود من ذلك 

بري عن ذلك التدريب عىل إرصار اإلنسان عىل حق من حقوقه والتع
 .بواسطة الكالم أو الفعل اإلجيابى
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אאאא 
 

ًيواجه الطالب ىف مجيع مراحل التعليم مشكالت عديدة تقف حائال 
م يل ونموهم السجتامعىاالدون حتصيلهم العلمى وتكيفهم النفسى و

 الوقت ويعترب التعرف عىل هذه املشكالت وتقديم اخلدمات املناسبة ىف
املناسب أحد االهتاممات الرئيسية التى تؤرق املسئولني عىل التعليم عامة 

 .واملدرسني خاصة
ياجاهتم ىف مجيع مراحل تإن االعتناء بدراسة مشكالت الطالب واح

التعليم له ما يربره فهم قادة املستقبل وأمل األمة, لذلك فإن توجيه 
ادق عن االهتامم هبم الدراسات والبحوث ىف هذا االجتاه تعبري ص

, ذلك أن التعرف عىل مشكالهتم ورعايتهم عىل أساس علمى سليم
اسبة دون الوقوع ىف ل نقطة االنطالق لتقديم اخلدمات اإلرشادية املنيمث

 وركيزة ياً كام أن مداومة البحث العلمى يبقى أمرا رضورمزالق التخبط;
 .ال غنى عنها لتخطيط مستقبىل سليم

تلف أن املشكالت التى تواجه الطالب ختشارة إليه ومما جتدر اإل
ًأحيانا ىف نوعها وحدهتا من مرحلة تعليمية إىل أخر داخل املجتمع 
ًالواحد, وإن كانت تتشابه, ذلك أن املشكالت إن مل يقدم هلا حال ىف 

كلة ىف اإلعدادية والثانوية  هذه املشمبتدائية قد تستمر معهة االاملرحل
 ىف املرحلة اإلعدادية قد تستمر معه "اخلجل"يشكو من عة; فمن ماواجل

ًفحارض اإلنسان امتدادا ملاضيه يتأثر به بشكل أو .. ىف الثانوية واجلامعة
 .بآخر



@ @
 

٩٥

 كيف نعرف الطالب اخلجول ىف الفصل?
 : ـ اجلانب العضو من اخلجل١

 كيف يتفاعل اجلسم مع اإلحساس باخلجل?
غريات نه حيدث كذلك تاخلجل ليس جمرد حالة شعورية فقط لك

 : وعادة يصاحب اخلجل هذه التغرياتملموسة من الناحية العضوية,
 .يميل للدفء واالمحرار: ـ الوجه
ال تقويان عادة عىل النظر لألمام ىف ثقة وإنام تنظران إىل : ـ العينان

 .األسفل أ ىف اجتاه الرأس ألسفل
 .عادة ترتفع رضباته وتصبح مسموعة للشخص: ـ القلب

ًيصبح عادة ثقيال نوعا ما;: لصدرـ ا  أ حتدث صعوبة إىل حد ما ً
 .بعملية التنفس
 .قد يظهر إحساس باخلواء: ـ البطن

ًقد يصبح مقيدا نوعا ما, وتقل أو تنعدم تعبريات الوجه, : ـ التحدث ً
 .ت التى تصاحب احلديث الطلق الداىفءاالنفعاالأو 

بمعنى أنه قد يصعب ـ كام تظهر بعض الرتددات ىف التعبريات, 
 .التعبري بطالقة وسالسة

خرين ـ واإلنسان ىف حالة اخلجل يشعر عادة بأنه ضئيل أمام اآل
ً وقدرا وأعىل صوتاًالذين يبدون له أكرب حجام ً. 

ـ وكلام تنبه اإلنسان اخلجول هلذه األعراض السلبية وحاول السيطرة 
بح وجهه عليها حدث عادة العكس; فتصبح رضبات قلبه أقو, ويص

 .أكثر حرارة وكأن جسمه يرفض االستجابة لطلبه
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 : ـ اجلانب النفسى من اخلجل٢
 :األفكار التى تصاحب جتربة اخلجل

ًاإلنسان اخلجول يعرف جيدا حقيقة خجله, ويأسف لوجود هذه 
يد حتقيقه ًالناحية السلبية بشخصيته والتى قد تقف حائال بينه وبني ما ير

 يغري هذه اخلصلة وهو عادة كثري التأنيب لنفسه, وقد ًلذا فإنه يود دائام أن
تدور ىف ذهن الشخص اخلجول أفكار خمتلفة تتهمه بوجه عام بالفشل أو 

 .اخليبة
 :فاإلنسان اخلجول عادة ما يعاتب نفسه هبذه األفكار

 ....).ضئيل, حمدود, عاجز,(ـ أنا إنسان ضعيف 
 ....).مرفوض, مذنب,(ـ أنا إنسان سيىء 

 ....).ممزق, معيب, خمطىء, ناقص,(إنسان غري سو ـ أنا 
 ....).قذر, قبيح, مقرف,(ـ أنا إنسان فاسد 

غري حمبوب, غري ممتع لآلخرين, غري (ـ أنا إنسان غري مرغوب فيه 
 ....).جدير باالحرتام,

 ....).تافه, بال أمهية,(ـ أنا إنسان ال قيمة له 
 ....).تعيس, حزين,(ـ أنا إنسان يائس 

ثل هذه األفكار تدور بذهن الشخص الشديد اخلجل وتؤمله إن م
وتزعجه خاصة وأنه ير أن اآلخرين كذلك يظنون هذه األفكار عنه أو 

 .عن شخصيته
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אKKKאאW 
 كمظهر من مظاهر االنطواءف نتحدث خالل العرض التاىل عن سو

ًسوء الصحة النفسية لد الفرد, ويرتبط ارتباطا كبريا باخلج ل حيث أن ً
 والنفور االنطواء من اخلجل يميل ىف الغالب إىل الشخص الذ يعانى

 .جتامعيةاالمن العالقات 
GאאW 

 هو ذلك الفرد الذ يميل إىل النفور من العالقات االنطواءمفهوم 
ً بعيدا عنها ليصبح مرسفا منهمكا ىف ذاته أو مع نفسه, بل قد جتامعيةاال ً ً

ًا ىف أحالم اليقظة إىل أن يتوجه اهتاممه إىل داخله بدال من ًيستغرق أحيان
 .توجيهه إىل اخلارج أو العامل اخلارجى من الناس أو األشياء

: ً عموما ولكن ماذا عن الطالب املنطواالنطواءهذا بالنسبة ملفهوم 
 من النشاط املدرسى, االنسحابهو الطالب الذ يميل إىل العزلة و

ً االهتامم من الطالب العدوانى مثال ألنه قلام يلفت وهو أكثر حاجة إىل
ًإليه نظر املعلم ذلك أن املعلم يتأثر غالبا بالطالب املشاكس ألنه قد 
يتسبب ىف إحراجه أو مضايقته ىف عمله داخل الفصل الدراسى, أما 

لذين حيققون هلم الطالب املنطو فال يلتفت إليه أغلب املعلمني ا
ذا فالطالب املنطو ال يؤثر سلوكه عىل املعلم ألنه  لالنجاح ىف العمل;

 .ًيتسم غالبا باخلجل واهلدوء ىف مواقف الدرس
GאאאאW 

 . للعزلة واالنطواءياًفتقاد األمن األرس يعد سببا رئيس ـ ا١
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 ـ طموح اآلباء الزائد فقد يرغمون أبنائهم عىل أعامل دراسية ال ٢
 .يةم مما يؤد هبم إىل البالدة واالنفعال قدراهتم وميوهلتتفق مع
الرتبية األرسية مما يؤد إىل  ـ اإلفراط والتساهل والتدليل ىف ٣
واب ـري الصحيحة للصـاب املعايـتكالية وعدم القدرة عىل اكتساال

 .واخلطأ
أكد اخلرباء واملتخصصني أن :  ـ األسباب النفسية والوجدانية٤

سباب عضوية فقط أو نفسية فقط,  ال ترجع ألنطواءاالمعظم حاالت 
 ً عضو ونفسى معا أو نفسى أو عضواالضطراب يكون سبب فقد
 تشوهات,ً فمثال ىف حاالت التهتهة ربام يكون السبب هو وجود فقط

واملنطو خياف من الكالم نتيجة عوامل نفسية أو صدمات وجدانية 
 وعدم الثقة ىف االكتئابمل حيث يؤثر عىل النطق والكالم, وهناك عوا

النفس وعدم القدرة عىل تأكيد الذات ىف األرسة ومشكالهتا احلادة 
 ًواحلرمان العاطفى للطفل, من الوالدين وهناك أيضا أسباب نفسية كام

م يؤد إىل نطواء ابنهىف حاالت الكبت والرصاع, وقلق األمهات عىل ا
 :من التطرق إليها بد  ال وهنا بعض املفاهيمانعكاس هذا عىل الطفل,

 :أ ـ التوافق مع الذات واملجتمع
عند مقارنة سلوك التالميذ العاجزين عن القراءة مع غريهم من 
التالميذ العاديني, تظهر عدة فروق ىف عامل التكيف مع الذات 

ا عادة ما ن يفشلون ىف تعلم القراءة وإتقاهنواملجتمع, فالتالميذ الذي
 جتامعىاال و سوء التوافق االنفعاىلهم عالمات وأعراضتظهر علي

 ومع من التالميذ املوفقني ىف دراستهم,بدرجة أكثر مما تظهر عىل غريهم 
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تفاوت درجة ونوع هذه األعراض, كان من الصعب حتى اآلن حتديد 
نمط واضح هلذه السامت أو األعراض التى متيز التالميذ الضعاف ىف 

ا حتديد العالقة التى تربط ًالقراءة عن غريهم بل كان من الصعب أيض
الشائع واملألوف ية ومشكالت القراءة, إال أنه من االنفعالبني املشكالت 

تعليم  تعوق منذ البداية التقدم ىف جتامعيةاالصية وأن املشكالت الشخ
لتقاء مع حاالت العجز ىف العيادات وعند اال. القراءة وإتقاهنا

ن جهد كبري لتعليم القراءة املتخصصة, رسعان ما يتضح أن هؤالء يبذلو
ًحتت عوامل عديدة من التوتر, وىف قاعات الدرس أيضا تظهر عالمات 
التوتر بشكل أو آخر عىل التالميذ الذين يعانون من مشكالت قرائية, 
فينتاب بعضهم اخلجل والقلق, وينتاب البعض األخر تشتت الذهن 

ا احلاالت القيام وعدم القدرة عىل الرتكيز ويتعني عىل املعلم إزاء هذ
بمساعدة هؤالء التالميذ وإرشادهم للسلوك املناسب ىف قاعات الدرس 

 .بام يعود عليهم وعىل باقى التالميذ بالفائدة
 :جتامعىاالب ـ التوحد 

التوحد باجلامعة هو أحد دوافعنا النفسية اهلامة التى توحد سلوكنا 
وحد بجامعته, ً, فالشخص يسعى دائام للتجتامعيةاالوتشكل عالقتنا 

وعندما يتم له ذلك فإنه يشعر بالقوة واألمن ولذلك يسعى هبمه 
ًواجتهاد من أجل هذه اجلامعة وتقويتها, بل قد نجد شخصا يسعى من 
أجل مصلحة اجلامعة التى ينتمى إليها, ربام أكثر من سعيه من أجل 

 .مصلحته الشخصية
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 :جتامعىاالج ـ التكيف 
لتحقيق املواءمة ) اط األفراد واجلامعاتنش( يعنى جتامعىاالالتكيف 

والتوفيق والتفاهم بني األفراد واجلامعات بحيث يتفهم كل طرف 
مشاعر واجتاهات وأفكار الطرف اآلخر ليحدث تقارب وحتقيق 
املصلحة املشرتكة, وهو يقوم عىل التسامح والتضحية, وفيه يتنازل كل 

 ً وكثريا ما حيدثمن آرائه ومطالبة للمصلحة العامة,طرف عن جزء 
يلني متباعدين أو رجلني متنافرين التكيف بني زوجني خمتلفني أو زم

 .ويتم التكيف إما بالعنف وإما باإلقناع أو بالتوفيق
 الوساطة تسالم, تقريب وجهات النظر,االس(ومن مظاهر ذلك 

 ).التحكيم, التسامح, التنازل, التربير
 :د ـ مالمح رئيسية عن طبيعة اإلنسان

ة عن طبيعة اإلنسان, والتى من شأهنا أن يس خالل املالمح الرئيمن
  هباتغري وتعدل من اجتاهه وسلوكه تلك املالمح التى ناد بعض اخلرباء

 :عىل الوجه التاىل
 ـ التأكيد عىل أمهية التكوين العقىل لإلنسان, وكيف أنه يمثل ١

جتاهاته املحور األساسى ىف حتديد شخصية الفرد ويعمل عىل تكوين ا
 .وسلوكه
 ـ حرية اإلنسان من أهم أبعاد شخصيته, وتعترب من أهم حمددات ٢

اختيار و, وحرية اإلدارة والقدرة عىل حتمل مسئولية ما يريد إنسانيته
 .اجلوانب التى تناسب طبيعته
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 ـ اإلنسان دائم البحث عن معنى لوجوده, وهو دائم السعى ٣
 .لتزام برسالة السامءاال هدفه من احلياة والوجود وهنا لتحديد

אאאאאאאW 
 :ويكون ذلك من خالل النشاط املدرسى املبنى عىل األسس التالية

אאW 
 ـ أن يساعد النشاط املدرسى املعززات النشاطية وذلك ىف حالة ١

اء الواجبات املدرسية واأللعاب تأدية الطالب للسلوك املرغوب فيه, كأد
ارات والرحاالت وقراءة القصص والذهاب الرياضية املختلفة والزي

 .عارض, السيام ىف حالة الضغوط ىف الفصل الدراسىملل
ً ـ أن يكون جماال لتعبري الطالب عن ميوهلم وإشباع حاجتهم ٢

 .النفسية
إلرادة  ـ أن يشجع روح اإلبداع وينمى الثقة ىف النفس ويقو ا٣

 .وحيبب التعاون والشعور باملسئولية
 . ـ يتيح فرص متعددة للكشف عن ميول الطالب وتنمية مواهبهم٤
 . ـ أن يكون متنوع حتى يراعى ما بني الطالب من فروق فردية٥
 . ـ خيضع للمتابعة الدقيقة من جانب املرشف٦
من   ال بداجتامعية لديه حاجات نفسية اجتامعىن اإلنسان كائن أ ـ ٧

إشباعها مثل احلاجة إىل األمن والنجاح واالعرتاف والتقدير واملكانة 
 .جتامعيةاال
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אאW 
 . السليمةجتامعيةاال ـ أن يتيح للطالب التدريب عىل العالقات ١
 ـ أن يكون جمال التعليم املثري عن طريق اخلربة املبارشة والعمل ٢

 .اإلجيابى
ب ات التعليمية والرتبوية املرغورب ـ أن يصبح وسيلة كسب للخ٣

 .فيها
 ـ أن يكون النشاط املدرسى وسيلة لتوطيد الصلة وإزالة احلواجز ٤

املصطنعة بني الطالب ومعلميهم وبني املدرسة واملجتمع وربط 
 .التالميذ ببيئتهم

 ـ أن يكون وسيلة من وسائل تنفيذ املنهج وعامد طرق التدريس ٥
 .احلديثة

 .الب مواقف تعليمية شبيهة بمواقف احلياة ـ أن هييىء للط٦
 . ـ أن تكون هناك صلة وثيقة بني النشاط داخل املدرسة وخارجه٧
 ـ أن تتيح مجاعات األنشطة املختلفة الفرصة للفرد ليقود اآلخرين ٨

 .ىف نواحى أخر حتى ينمى ىف الطالب أساليب القيادة
 تلك تفادة منها,ادية ىف اجلامعة واالس ـ االهتامم بالقو اإلرش٩

ندماج  وما يتطلبه من اجتامعىاالالقو التى تتمثل ىف التفاعل 
 .وتآزر ىف النشاط املدرسى

אאW 
 :إن النشاط املدرسى له أمهية كبرية ىف تنمية الوعى املهنى عن طريق
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لطالب ىف توفري نظرة للعمل عن دة النشاط املدرسى ل ـ مساع١
 .طريق التدريب

ري معلومات عن املهنة, وفرص التدريب املتوفرة عن طريق  ـ توف٢
 نيأصحاب اخلربة من ذو املؤسسات التجارية والقادة التجاري

 .ىف املجتمع املحىل
نة  ـ إعطاء الفرصة للطالب ملزاولة املهنة وتكوين نظرة شاملة للمه٣

 .لتحاق هباالتى يرغب اال
م العمل اليدو منذ  ـ حتبيب الطالب ىف العمل وممارسته واحرتا٤

 .الصغر
نة وعن  ـ يساعد النشاط املدرسى بمد الطالب بمعلومات عن امله٥

جتاهات ومعلومات عن اختيار قدرات الطالب ىف خمتلف اال
 .املهنة

 . العادات العامة ىف مهنة أو أكثرة ـ تنمي٦
אאאW 

شاطات الرتفيهية  ـ أن يساعد النشاط املدرسى ىف توفري الن١
 .والرياضية للطالب وتطوير املهارات

 ـ تشجيع الطالب املشاركني ىف النشاطات الرياضية املتنوعة ٢
لتطوير واحرتام الذات وتعليم دروس خمتلفة من التعاون بني 

 .الزمالء ومعاجلة املشكالت التى قد تقع بينهم
هم الشعور ن االهتامم باألنشطة الرتوحيية للطالب يقو عند ـ إ٣

 .باالنتامء اجلامعى
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GאאW 
 عن طريق النشاط املدرسى حيث أن األنشطة االنطواءيمكن عالج 

فيها فيكتسب الثقافة املدرسية متثل اجلو املناسب للطالب لكى يندمج 
جتاهات والقيم احلميدة ويتعلم بنفسه معلومات ونتائج عن واخلربة واال

 ترتاكم ثم يايدان احلياة فتتولد اخلربة وتدرجي املبارش بماالحتكاكطريق 
تتفاعل ىف تكوين أنشطة ومؤثرات وهلذا يتدرب الطالب عىل حتمل 
املسئولية ومهارات البحث وتقديم ما يصادفه من معلومات وهنا تتحدد 

 .معامل الشخصية املتميزة بشكل عام
אאאW 

ا يراد شطة من الكثرة والتنوع بحيث تستوعب كل م ـ أن تكون األن١
عفه قدرته عىل بلوغه حتى يكون للطالب أن يبلغه وكل ما تس

ًملام بشئون حياته الراهنة وقادرا عىل شق طريقه ىف احلياة  ً
 .املستقبلية

 ـ أن يكون مستو النشاط مناسب للطالب ىف حدود خصائصه ٢
 .طورةالنامئية واستعداداته اإلدراكية املت

 ـ كلام كان إقبال الطالب عىل ممارسة النشاط من خالل قناعته ٣
الذهنية والنفسية يكون محاسه أكرب مما يوفر له عوامل املتعة 

 .واالستغراق وجينبه امللل واإلرهاق ويدفع للرتكيز واإلجادة
 ـ بذل املجهود الذاتى خالل النشاط ينمى لد الطالب اجتاهات ٤

ًبية وترصيف الطاقة الزائدة ترصيفا منظام مرغوبة نحو اإلجيا ً
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 وراء ياًهادفا كام يكشف عن القدرات اخلاصة واملواهب سع
 .التنافس مع اآلخرين والذات مما يؤد إىل التفوق

ويمكن أن نؤكد من خالل العرض السابق أننا إذا متتعنا بدرجة * 
نجحنا ىف .. ءنطوالنفس وحاولنا وقاية أنفسنا من االعالية من الثقة با

وقاية أنفسنا وأبنائنا من مشكلة اخلجل, واستطعنا حتقيق التوافق النفسى 
 .مع أنفسنا ومع اآلخرين ىف شتى جماالت احلياة
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אKKא 
 

 وسوف نتحدث خالل العرض التاىل عن الثقة بالنفس كمظهر من
ن الشخص الذ يتمتع بدرجة مظاهر الصحة النفسية للفرد حيث إ

وال يعانى .. جيدة من الثقة بالنفس يتعامل مع نفسه واآلخرين بكفاءة
 .من اخلجل واخلوف

وإن الوقوع حتت وطأة إن الثقة بالنفس هى طريق النجاح ىف احلياة, 
طمئنان لإلمكانات هو بداية الفشل, الشعور بالسلبية والرتدد وعدم اال

وكثري من الطاقات أهدرت وضاعت بسبب عدم إدراك أصحاهبا ملا 
يتمتعون به من إمكانات أنعم اهللا هبا عليهم لو استغلوها الستطاعوا أن 

ال يثق بنفسه وبام عنده يفعلوا الكثري, والناس ال حترتم وال تنقاد إىل من 
من مبادء وقيم وحق, كام أن اهلزيمة النفسية هى بداية الفشل, بل هى 

 .ًسهم مسموم إن أصابت اإلنسان أردته قتيال
أهم مميزات ": احلرب عرب التاريخ" ىف كتابه )مونتغمر(يقول 

اجليوش اإلسالمية مل تكن ىف املعدات أو التسليح أو التنظيم, بل كانت 
 .لروح املعنوية العاليةىف ا

אW 
يقصد هبا إحساس الشخص بقيمة نفسه بني من حوله فيتم ترمجة 
هذه الثقة باستعامل أدوات حركاته وانفعاالته ليترصف هبا اإلنسان 
ًبشكل طبيعى بعيدا عن أ قلق أو رهبة لكى يتفاعل هبا مع نفسه 
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ًائه وخرباته ويكون عضوا فاعال واآلخرين لنقل انفعاالته ومشاعره وآر ً
وهو من يستطيع أن حيكم نفسه وليس غريه ويستطيع ... ىف جمتمعه وأمته

وهى نابعة من ذاته ال شأن هلا باألشخاص ... هبا أن حيقق ما يصبوا إليه
املحيطني به وبعكس هذا املفهوم يظهر الداء اخلفى وهو انعدام الثقة 

ف وكأنه مراقب ممن حوله فتصبح بالنفس التى جتعل من صاحبها يترص
حتركاته وترصفاته بل وأراءه ىف بعض األحيان خمالفة لطبيعته ويصبح 

 .القلق حليفه األول ىف كل اجتامع أو اختاذ قرار
אאW 

 : العلامء ومهابعضهناك نوعني من أنواع الثقة بالنفس ذكرمها 
WאאW 

 تستند إىل مربرات قوية ال يأتيها الشك من أمام أو خلف, وهى التى
ذه ـل هـ الشخص الذ له مثفرتفهذه ثقة تنفع صاحبها وجتزيه, 

ة ىف نفسه يواجه احلياة غري هياب وال هيرب من شىء من منغصاهتا, ـالثق
ًيتقبلها ال صاغرا, ولكن حازما قبضته, مصمام عىل جولة أخر, أو  ً ً

ًون أن يفقد شيئا من ثقته بنفسه, مثل هذا الشخص ال يقدم مرة أخر د
ًيؤذيه أن يسلم بأنه أخطأ وبأنه فشل وبأنه ليس ندا كفأ ىف بعض 

 .األحيان
WאאW 

 ,ىف مواقف معينة, وضآلة هذه الثقة أو تالشيها ىف مواقف أخر
در العقبات  الذ يقه سليم يتخذه الرجل الذكى واحلريصفهذا اجتا
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التى تعرتض سبيله حق قدرها, ومثل هذا الرجل أدنى إىل التعرف عىل 
قوته احلقيقية من كثريين غريه, وقد يفيده خداع النفس ولكنه ال 
يرتضيه, بل عىل العكس حياول أن يقدر إمكاناته حق قدرها, فمتى وثق 

 .ًهبا, عمد إىل جتربتها واثقا مطمئنًا
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אאא 
 

إن إشباع حاجات املراهقني بالطرق الرتبوية السليمة أمر رضور إذ 
 إىل ازدياد متاعبهم ومشكالهتم, وتكون مواجهة يؤدأن عدم إشباعها 

هذه احلاجات بالتوجيه واإلرشاد وتقديم اخلدمات املناسبة ىف البيت 
ت إرشادية واملدرسة وكافة املؤسسات املعنية بذلك, سواء كانت خدما

وقائية هتيىء الظروف املناسبة لتحقيق النمو السو هلم, مبنية عىل 
 اإلجيابية, أو خدمات إنامئية تنمى قدرات املراهقني جتامعيةاالالعالقات 

أو كانت خدمات عالجية . وطاقاهتم وحتقق أقىص درجات التوافق
ى تواجه ية الرتبوية ومشكالت التوافق التاالنفعالتتعامل مع املشكالت 

بعض املراهقني بتقديم احللول العالجية املناسبة وفق األسس العملية 
 .للتوجيه واإلرشاد

אאW 
فالطفل أو الصبى الذ يعانى من ضعف الثقة بالنفس :  ـ الرتدد١
 بسبب عدم ثقته بالقدرة عىل ًد كثريا عند توجيه سؤال ما إليه;يرتد

 .حةاإلجابة الصحي
ًوهذا الوضع ناجم أيضا عن عدم الثقة بالقدرة :  ـ انعقاد اللسان٢

 .عىل اإلجابة الصحيحة
ن اخلوف من الوقوع ىف ًوهذا ناجم أيضا ع:  ـ اخلجل واالنكامش٣

 .اخلطأ ولذلك نجد البعض يتجنب املشاركة ىف أ نقاش هلذا السبب
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اهبة حيث يشعر اإلنسان بعدم القدرة عىل جم:  ـ عدم اجلرأة٤
 .األخطار التى يمكن أن يتعرض هلا

 الصعاب واألخطار مواجهةحياول الشخص ال حيث :  ـ التهاون٥
 .التى تصادفه ىف حياته

ًحيث يشعر الفرد دوما بحاجته :  ـ عدم القدرة عىل التفكري املستقل٦
 .إىل االعتامد عىل اآلخرين

التى  ـ توقع الرش وتصاعد الشعور باخلوف ىف أبسط املواقف ٧
 . الفردتواجه

الشعور (ونستطيع أن نجمل كل هذه املظاهر بعبارة واحدة هى 
 ).بالنقص

אאאW 
ـ هتويل األمور واملواقف بحيث تشعر بأن من حولك يركزون عىل 

 .ضعفك ويرقبون كل حركة غري طبيعية تقوم هبا
حتى ال ـ اخلوف والقلق من أن يصدر منك ترصف خمالف للعادة 

 .يواجهك اآلخرون باللوم أو باالحتقار
ـ إحساسك بأنك إنسان ضعيف وال يمكن أن تقدم شىء أمام 
ًاآلخرين بل تشعر بأن ذاتك ال شىء يميزها وغالبا الذ يعانى من هذا 
التفكري اهلدام ير نفسه إنسان حقري ويرسف ىف هذا التفكري حتى 

 .قة لألسفتستحكم هذه الفكرة ىف خميلته وتصبح حقي
ـ احلساسية املفرطة جتاه أ نقد أو لوم حيال ما تقوم به من عمل أو 

ما تبديه من رأ. 
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طيع, أخاف, ال أقدر, صعبة أنا ال أست(ـ احلديث الداخىل السلبى 
 ).لخإ...عىل

االستهزاء من (ف الثقة عضًالتعرض ملوقف قو أعطى إحساسا بـ 
 الفشل ىف شىء مهم م أمام الطلبة,الوالدين أمام اآلخرين, استهزاء املعل

 )!!.لخإ...بالنسبة لك
إن الفشل ىف الوصول إىل ما نصبوا إليه قد يشعرنا بعدم : ـ الفشل

ًالقدرة عىل احلصول عىل ما نريد وبالتاىل قد يولد هذا الشعور شعورا 
بالتفاهة وبعدم اجلدو. 

اهتم يشعر الكثريون باإلحباط ىف مرحلة من مراحل حي: ـ اإلحباط
ألسباب خمتلفة, وعندما حيدث ذلك فالثقة بالنفس تتأثر بطريقة رسيعة, 

 .نعدام الثقة بالنفسوهناك عالقة وطيدة بني اإلحباط وا
من هذه األسباب السلبية وأسباب أخر اكتسبها اإلنسان أثناء 
حياته نتيجة الرتبية السيئة من األرسة أو املدرسة أو نتيجة احلساسية 

اإلنسان جتاه نفسه واآلخرين جعلت منه إنسان ضعيف ىف املفرطة لد 
ًشخصيته أو عديم الثقة بالنفس منقادا لآلخرين أو متقوقع حول ذاته إىل 
أن يصبح هذا املرض كالشبح املخيف الذ يالحقه أينام كان وأينام اجته 

 .ًإىل أن تكرب معه وتصبح عائقا له ىف حياته
אאW 

 :وهناك العديد من التصورات اخلاطئة عن الثقة بالنفس وهى كالتاىل
ً أو مفقودة متاما, فهذا واثق بنفسه وذاك غري بكاملها ـ أهنا موجودة ١



  
 

١١٢

ًواثق أبدا, والواقع أن الثقة بالنفس تتأرجح ارتفاعا وانخفاضا بحسب  ً ً
, )املوقف, املكان, الزمان واملوضوع(مقوماهتا والظروف املحيطة 

ًفالشخص الذ يتحدث ىف موضوع يعلمه جيدا تكون ثقته أفضل مما لو 
ًحتدث ىف موضوع ال يعلم عنه إال القليل, أما إذا كان مؤرش الثقة مرتفعا 

تضخم (بغض النظر عن مقومات الثقة فهذا يدل عىل علة ىف الشخص 
والعكس صحيح فإذا كان مؤرش ...) الذات يصاحبه ثقة ظاهرية زائفة

ًخفضا دائام رغم توفر مقومات الثقة فهذا يدل عىل علة ىف الثقة من ً
 ).حتقري الذات يصاحبه ضعف ىف الثقة بالنفس(الشخص 

 .ً ـ أهنا تقتىض العناد واإلرصار والثبات عىل الرأ وإن كان خاطئا٢
والصحيح أن الواثق بنفسه يغري رأيه إذا اتضح له الصواب ىف غريه, 

 ىف غزوة بدر يغري  بذلك فهذا رسول اهللا وسري الواثقني بأنفسهم تشهد
تضح له صوابه وكذلك ىف موقع املعسكر ويأخذ برأ الصحابى بعدما ا

حرامة ني أم سلمة رىض اهللا عنها فيحل إأخذ برأ أم املؤمناحلديبية ي
 عمر رىض اهللا عنه ىف ترك نحر  برأوحيلق رأسه وىف غزوة تبوك يأخذ

 . عنه باالشرتاك ىف فضل الزادًاإلبل النواضح والقيام بدال
 ـ أهنا تقتىض السيطرة عىل اآلخرين والتحكم فيهم والتسلط عليهم ٣

ناع أو بقسوة النظام والقوانني اإلدارية أو قإما بقسوة احلجة واإل(
 ....). أو بالتسلطجتامعيةاالاألعراف 

ا  ـ أهنا تقتىض نبذ احلياء والتسلح بشىء من اجلرأة املبالغ فيها وهذ٤
ق مثل التدخل ىف ليدفعه إىل اقتحام أمور ال يقرها األدب وحسن اخل

 .خصوصيات الناس والسؤال عن أمورهم الشخصية ونحو ذلك



  
 

١١٣

٥ ـ أهنا تنعكس عىل القدرة عىل املفاخرة واملباهاة والتحد 
 .والتعاظم والتعاىل

א؟ 
ان مع مولده, فهؤالء إن الثقة تكتسب وتتطور ومل تولد الثقة مع إنس

األشخاص الذين تعرف أنت أهنم مشحونون بالثقة ويسيطرون عىل 
قلقهم, وال جيدون صعوبات ىف التعامل والتأقلم ىف أ زمان أو مكان 

ا ما ًإننا غالب.. اكتسبوا كل ذرة فيها.. هم إناس اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم
دون إهنم نردد هذه الكلمة أو نسمع األشخاص املحيطني بنا يرد

 !يفتقرون إىل الثقة بالنفس?
 :إن عدم الثقة بالنفس سلسلة مرتبطة ببعضها البعض تبدأ

 .نعدام الثقة بالنفسبا: ًأوال
وهو ما يؤد .. االعتقاد بأن اآلخرين يرون ضعفك وسلبياتك: ياثان
 :إىل

بأن يصدر عنك .. القلق بفعل هذا اإلحساس والتفاعل معه: ًثالثا
يىء أو ضعيف, وىف العادة ال يمت إىل شخصيتك سلوك وترصف س

 :وأسلوبك وهذا يؤد إىل
رة وهذا اإلحساس يقودك م.. اإلحساس باخلجل من نفسك: ًرابعا

 .نعدام الثقة بالنفسوهى ا.. أخر إىل نقطة البداية
وهكذا تدمر حياتك بفعل هذا اإلحساس السلبى اجتاه نفسك 

د نفسك بتلك األفكار لكن هل قررت التوقف عن جل.. وقدراتك
 السلبية, والتى تعترب بمثابة موت بطىء لطاقاتك ودوافعك?



  
 

١١٤

ابدأ .. إذا اختذت ذلك القرار بالتوقف عن إيالم نفسك وتدمريها
 :باخلطوة األوىل

אW 
 أين يكمن مصدر هذا اإلحساس??

هل ذلك بسبب تعرىض حلادثة وأنا صغري كاإلحراج أو االستهزاء 
 دراتى ومقارنتى باآلخرين?بق

ًهل السبب أننى فشلت ىف أداء شىء ما كالدراسة مثال? أو أن أحد 
ام ًسائى ىف العمل قد وجه ىل انتقادا بشكل جارح أماملدرسني أو رؤ

 زمالئى?
 هل لألقارب أو األصدقاء دور ىف زيادة إحساسى باألمل?

 زال هذا التأثري قائم حتى اآلن?? وهل ما
  كثرية حاول أن تسأل نفسك وتتوصل إىل احللأسئلة..... 

ًكن رصحيا مع نفسك وال حتاول حتميل اآلخرين أخطائك, ... 
حاول  ة لتستطيع حلها,لكلمشوذلك لكى تصل إىل اجلذور احلقيقة ل

 ترتيب أفكارك
قلم واكتب كل األشياء التى تعتقد أهنا سامهت ىف واستخدم ورقة 

 خلق مشكلة عدم الثقة لديك,
 . عىل األسباب الرئيسية والفرعية التى أدت إىل تفاقم املشكلةتعرف

אW 
 ..بدأ ىف البحث عن حلا.. عد أن توصلت إىل مصدر املشكلةب



  
 

١١٥

اجلس ىف مكان ... بمجرد حتديدك للمشكلة تبدأ احللول ىف الظهور
 ...هادء وحتاور مع نفسك, حاول ترتيب أفكارك

 ستعيد ثقتى بنفسى?وىف وأ الذ جيعلنى أسيطر عىل خماما
ًإذا كان األقارب أو األصدقاء مثال طرفا أو عامل رئيسى ىف فقدانك  ً

طهاد ليس ألنه توقف بل ألنه حاول أن توقف إحساسك باالض.. لثقتك
ال يفيدك ىف الوقت احلارض بل يسهم ىف هدم ثقتك ويوقف قدرتك 

 .للمبادرة بالتخلص من عدم الثقة
قى أن أحصل عىل ثقة عالية بنفسى من ح: قنع نفسك ورددا

 .وبقدراتى
 .من حقى أن أختلص من هذا اجلانب السلبى ىف حياتى

אאW 
ىف البداية احرص عىل أن ال تتفوه بكلامت يمكن أن تدمر ثقتك 

 .بنفسك
ا أ أنك ختلق عهفالثقة بالنفس فكرة تولدها ىف دماغك وتتجاوب م

جيابية وتغريها وتشكلها وتسريها حسب اعتقاداتك اإل أو الفكرة السلبية
لذلك تبنى عبارات وأفكار تشحنك بالثقة وحاول زرعها ... عن نفسك
 .ىف دماغك

انظر إىل نفسك كشخص ناجح وواثق واستمع إىل حديث نفسك 
ن ارتفاع روحك املعنوية احذف الكلامت املحملة باإلحباط, إًجيدا و

 .ًول دائام إسعاد نفسكمسئوليتك وحدك لذلك حا



  
 

١١٦

 وأنت قادر عىل املساحمة.. اعترب املاىض بكل إحباطاته قد انتهى.. 
 ألقاربك ألصدقائك.. غفر ألهلكا
ًغفر لكل من أساء إليك ألنك لست مسئوال عن جهلهم وضعفهم ا

 .اإلنسانى
 ولو من قبيل ابتعد كل البعد عن املقارنة أ ال تسمح لنفسك

 حتى ال تكرس ثقتك بقدرتك ...نفسك باألخرين احلديث فقط أن تقارن
 ..نه ال يوجد إنسان عبقر ىف كل شىءوتذكر أ

فقط ركز عىل إبداعاتك وعىل ما تعرف أبرزه, وحاول تطوير 
 ...اهلويات الشخصية

 ..ام يريده اآلخرونكوكنتيجة لذلك حاول أن تكون ما تريده أنت ال 
ين وكيف قادهتم قوة ًومن املهم جدا أن تقرأ عن األشخاص اآلخر

درس اخرت مثل أعىل لك وا... ما أرادواالعزيمة إىل أن حيصلوا عىل 
 وأصحابه حياته وأسلوبه ىف احلياة ولن جتد أفضل من الرسول الكريم 

ًرضوان اهللا عليهم, مثال ىف قدرة التحمل والصرب واجلهاد من أجل 
 .هدف سام ونبيل وهو إعالء كلمة اهللا تعاىل ونرش دينه

אאW 
يقودنا النقص الزائد ىف الثقة بالنفس مبارشة إىل ذاكرة غري منتظمة 

ً أفكارا جديدة ىف بنكك العقىل ياًفالعقل يشبه البنك كثريا, إنك تودع يوم
 وتنمو هذه الودائع وتكون ذاكرتك

واقع األمر  أو حتاول حل مشكلة ما فإنك ىف حني تواجه مشكلة.... 
 :كتسأل بنك ذاكرت



  
 

١١٧

 ..ما الذ أعرفه عن هذه القضية?
 بمعلومات متفرقة تتصل باملوقف ياويزودك بنك ذاكرتك أوتوماتيك

  بالتاىل خمزن ذاكرتك هو املادة اخلام ألفكارك اجلديدة;املطلوب
 فكر بالنجاح, ال تفكر بالفشل ًأ أنك عندما تواجه موقف ما صعبا

 .حققت فيها نجاح من قبللتى استدعى األفكار اإلجيابية واملواقف ا
 ملوقف الفالنى نعم أنا سأفشل;قد أفشل كام فشلت ىف ا: ال تقل
 وتصبح جزء من املادة اخلام سلل األفكار السلبية  إىل بنكك,بذلك تت
 .ألفكارك

أنا كفء ألكون األفضل, وال : حني تدخل ىف منافسة مع آخر قل
رئيسية السائدة هى الفكرة ال) سأنجح(, اجعل فكرة ًتقل لست مؤهال
هييىء التفكري بالنجاح عقلك ليعد خطط تنتج  .ىف عملية تفكريك

 هييىء عقلك لوضع خطط تنتج النجاح, وينتج التفكري بالفشل فهو
لذلك احرص عىل إيداع األفكار اإلجيابية فقط ىف بنك ذاكرتك, الفشل; 

واحرص عىل أن تسحب من بنك ذاكرتك أفكارك اإلجيابية وال تسمح 
 .ًكارك السلبية أن تتخذ مكانا ىف بنك ذاكرتك املذكورألف

אW 
زيد ثقتنا بنفسنا مهام كانت هذه ـ عندما نضع أهداف وننفذها ت

 مهام كانت  سواء عىل املستو الشخىص أو عىل صعيد العمل..هدافاأل
 .تلك األهداف صغرية

تقدم وال .. يتكفهى جتعلك تشعرك بأمه.. ـ اقبل حتمل املسئولية
 .ختف, اقهر اخلوف ىف كل مرة يظهر فيها



  
 

١١٨

 .ـ افعل ما ختشاه خيتفى اخلوف
ًـ كن إنسانا نشيطا ً. 

 .ـ اشغل نفسك بأشياء خمتلفة
 . تكتسب ثقة أكربـ استخدم العمل ملعاجلة خوفك;

ؤل  ىف صباح كل يوم وابدأ يومك بتفاياًـ حدث نفسك حديثا إجياب
ل نفسك ما الذ يمكننى عمله اليوم ألكون أكثر  واسأوابتسامة مجيلة,

 قيمة?
 .ً ولكن مترن عىل الكالم أوالفالكالم فيتامني بناء الثقة;! لمـ تك

من خالل القراءة ـ حاول املشاركة باملناقشات واهتم بتثقيف نفسك 
كلام حتدثت و كلام شاركت ىف النقاش تضيف إىل ثقتك ىف كل املجاالت

حدث ىف املرة التالية ولكن ال تنسى مراعاة أكثر, يسهل عليك الت
 .أساليب احلوار اهلادء واملثمر

 .ـ اشغل نفسك بمساعدة اآلخرين
لديه قدراتك ا ًـ تذكر أن كل شخص آخر, هو إنسان مثلك متام

ربام أقل ولكن هو حيسن عرض نفسه وهو يثق ىف قدراته أكثر و نفسها
 .منك

ظهر هو أول ما يقع عليه نظر ويظل امل.. مظهرك وال هتملهـ اهتم ب
 .اآلخرين

الصالة وقراءة القرآن الكريم الذ يمد اإلنسان .. ـ ال تنسى
وجتعل اإلنسان .. وتذهب اخلوف من املستقبل.. بالطمأنينة والسكينة

 .ىف كل شىء.. يعمل قدر استطاعته ثم يتوكل عىل اهللا



  
 

١١٩

FKKKKאWE 
ميلية خيفى هبا جوانب عدم األمان الواثق ال حيتاج إىل طرائق جت

 .عنده, إنه يتحىل بإيامن كامل باهللا ويثق ىف نفسه
 طور قدراتنا وأفعالنا?كيف ن

 . ولكنى ال أستطيعات أمتنى أن أحققها;لد أهداف وطموح
 .أعانى من الرتدد وفقدان الثقة بالنفس

ً الناس خصوصا بني جمموعة من مع احلديث دأعانى من اخلجل عن
 .سالنا

إهنم يسعون لتطوير شخصياهتم ويبحثون عن احلل لكنهم قد 
 .جيهلون سبب معاناهتم أو كيفية تطوير شخصياهتم

خريطة عامليـة موجـودة ىف أذهاننـا .. الشخصية نستطيع أن نتصورها
ــصادر ــل وم ــت بفعــل عوام ــا .. تكون ــل تكــون قناعاتن ــذه العوام وه

بتغــري ..  اخلريطــةوبعــد التكــوين يتغــري شــكل.. ومعتقــداتنا وأفكارنــا
 .العوامل املؤثرة عليها باإلضافة إىل املعتقدات واألفكار

الوراثة, البيئة, األحداث التى نمر هبا, املعرفة,  :وهذه العوامل هى
 .النتائج واخلربات السابقة, النتائج املراد حتقيقها ىف املستقبل

  قال لألحنف بن قيس الذ سادوقد رود ىف احلديث, أن الرسول 
يا : قال. فيك خصلتان حيبهام اهللا ورسوله احللم واألنام": قومه باحللم

 هبام أم مها خصلتان اجتبانى اهللا عليهام? رسول اهللا أمها خصلتان ختلقت
 .باخلصلتان اجتباك اهللا عليهم: قال 



  
 

١٢٠

بتغيري معتقداتنا وأفكارنا التى نتجت ونستطيع أن نغري شخصياتنا 
ذه القاعدة تنطبق عىل الصفات الفطرية وه.. ن العوامل السابقةع

 :والصفات املكتسبة
WאאW 

 . أغلب األحوال ىف ـ امليل إىل موافقة اآلخرين ومسايرهتم١
 ـ اإلذعان لطلبات اآلخرين ورغبتهم ولو عىل حساب حقوق ٢

 .الشخص وراحته
 .نها ـ ضعف القدرة عىل إظهار املشاعر الداخلية والتعبري ع٣
 .ف القدرة عىل إبداء الرأ ووجهة النظرعض ـ ٤
 .ة إزعاجهمرص الزائد عىل مشاعر اآلخرين وخشي ـ احل٥
 . ـ ضعف احلزم ىف اختاذ القرارات واملىض فيها٦
 . ـ صعوبة النظر ىف عيون اآلخرين وضعف نربات الصوت٧
 ).الذلة( ـ التواضع الزائد عن حده ىف مواقف ال يناسب فيها ذلك ٨

WאאW 
ً ـ أن هذا هو احلياء املحمود رشعا واملقبول عرفا١ ً. 
 . ـ أن هذا من التواضع املطلوب ومن لني اجلانب٢
 . ـ أن هذا من اإليثار وحمبة اآلخرين٣
ً ـ جيب أن أكون حمبوبا من اجلميع, مقبوال عندهم, معروفا ٤ ً ً

 .باللطافة والدماثة



  
 

١٢١

جيب أن أقدم رغبات اآلخرين ومشاعرهم عىل رغباتى  ـ ٥
 .ًومشاعر دائام

ً ـ جيب أن ال أزعج مشاعر اآلخرين أبدا, وأن ال أحرجها بإبداء ٦
 .مشاعر وآرائى وطلباتى

WאאW 
ًلفظا وسلوكا(هو قدرة الفرد عىل التعبري املالئم  عن مشاعره ) ً

ن حوله, واملطالبة بحقوقه مل قفخاص واملواكاره وآرائه جتاه األشوأف
 .دون ظلم أو عدوان) التى يستحقها(

رضاه عن نفسه (ـ توكيد الذات يرتكز عىل تقدير الفرد لذاته 
مكانته عندهم (وعىل إحساس الفرد بتقدير اآلخرين له ) وقدراته

 ).واحرتامهم له
 .ـ املتزن يقدر نفسه حق قدرها بحسب ما تستحقه

 .ينفخ ذاته ويعطيها منزلة أكرب مما تستحقهـ املتكرب 
 .ـ املتذلل يبخص نفسه حقها وينزهلا أقل من منزلتها
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א 
 

لعل حاجة الفرد إىل الشعور بقيمته الذاتية هى أهم حاجاته ألنه يريد 
ًأن يكون شخصا هاما معتنى به  له مكانته ىف أرسته وجمتمعه, وأن ,ً

كشخص له قيمة ومكانة, فبعدما أشعرنا األفراد بقيمتهم يعرتف به 
مته ومكانتهم بني أرسهم وجمتمعهم وأصبح الفرد يشعر بمكانته وقي

 .حرتام شخصيتهالذاتية ـ وجب علينا كمربني ا
تباعها يمكن التخلص من الكثري من وهناك بعض املبادء التى عند ا

ء كانت ىف الفكر أو األخالق األفكار واملشاعر السلبية ىف حياة الفرد سوا
 : أمهها ما يىل....أو العادات أو الكلامت وغريها

 :ـ اقبل حتمل املسئولية
اقهر اخلوف ىف كل مرة .. فهى جتعلك تشعر بأمهيتك, تقدم وال ختف

افعل ما ختشاه فيختفى اخلوف حتى لو صدرت منك أشياء .. يظهر فيها
.. ت ستزول وتصبح كأن مل تكنغريبة فال تأبه هبا وأقدم ومع مرور الوق

ًكن إنسانا نشيطا استخدم العمل ملعاجلة .. اشغل نفسك بأشياء خمتلفة.. ً
 .تكتسب ثقة أكرب.. خوفك

 :ياا إجيابًـ حدث نفسك حديث
واسأل نفسك .. ابدأ يومك بتفاؤل وابتسامة مجيلةىف صباح كل يوم 

الكالم فيتامني ف! ما الذ يمكننى عمله اليوم ألكون أكثر قيمة? تكلم
ولكن مترن عىل اإلصغاء والكالم واعرف األوقات املالئمة .. بناء الثقة
 .لذلك
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ـ حاول املشاركة باملناقشات واهتم بتثقيف نفسك من خالل القراءة 
 :ىف كل املجاالت

كلام شاركت ىف النقاش تضيف إىل ثقتك, كلام حتدثت أكثر يسهل 
 تنسى مراعاة أساليب احلوار عليك التحدث ىف املرة التالية ولكن ال

 .اهلادء واملثمر
 :ـ اشغل نفسك بمساعدة اآلخرين

ًتذكر أن كل شخص آخر, هو إنسان مثلك متاما يمتلك قدراتك و
ربام أقل ولكن هو حيسن عرض نفسه وهو يثق ىف قدراته أكثر  هانفس
 .منك

 :ـ اهتم بمظهرك وال هتمله
 .خرينيظل املظهر هو أول ما يقع عليه نظر اآل
 :ـ ال تنسى الصالة وقراءة القرآن الكريم

متد اإلنسان بالطمأنينة والسكينة وتذهب اخلوف من املستقبل وجتعل 
 .اإلنسان يعمل قدر استطاعته ثم يتوكل عىل اهللا ىف كل شىء

 :ـ احرص عىل أن تكون لك قيمة ذاتية حترص عىل تعزيزها
اتى, ولكن ال تقلق قد إىل االحرتام الذتًقد تشعر أحيانا بأنك تف

وارشع ىف البحث عن طريقة مناسبة لكى حترر فيها ذهنك ىف إنشاء 
. قاعدة عريضة الحرتام ذاتك تساعدك عىل التقدم واالزدهار ىف حياتك

واحتقار الذات مشكلة كبرية ألهنا قد تدمرك وتدمر كل طاقة إبداع 
لتى  األلفاظ اوتكرار بعضلديك فعليك أن تتوقف عن احتقار نفسك 
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 أو "أنا ضعيف" أو "أنا فاشل" أو "أنا غبى"تدمر شخصيتك مثل 
ًغريها من حمبطات الذات فهذه العبارات تشكل خطرا جسيام عىل النفس  ً

فعليك أن تعى بأن هذه .. وحتطمها من حيث ال يشعر الشخص هبا
العبارات ما هى إال معاول هدم وعليك من هذه اللحظة التوقف عن 

هتدم نفسيتك وحتطمها من الداخل وتشل قدراهتا إن استخدامها ألهنا 
 .استحكمت عىل تفكريك

 :ـ أن تستغل نقد اآلخرين لصاحلك
حينام ينتقدك اآلخرون قد تشعر بالغضب أو ربام باإلحباط, وكل 

ا بعد يوم, ويؤد بك ًهذا يسهم ىف خفض معنوياتك, وحتطيمك يوم
اآلخرين لك بصدر رحب حاول أن تتقبل نقد "نتقاد الذاتى ذلك إىل اال

واعتربها هدية قدموها لك بدون مقابل لتستغلها ىف أن تطور من نفسك 
عىل ضوء ما حصلت عليه من نقد وال تسمح لإلحباط أن يتغلغل إىل 
ذاتك واطرده بالروح الرياضية ودرهبا عىل تقبل أ نقد أو نصيحة 

ألنه مرآة ًفالنقد الذ نحصل عليه من اآلخرين هو فعال يكون ثمينًا 
ستفادة منه وتطوير أسلوبنا بناء عليه فعالنا وأعاملنا فاألفضل لنا االأل

 .للرفع من مستو ثقتنا بأنفسنا
W 

من السهل أن يكون املرء انتقاد ألهنا عادة, وعندما تستبدل هذا 
االنتقاد بالتقييم, وتركز عىل األمور التى أنجزهتا وحققتها عند ذلك 

 حاول أن تقيم أفعالك وتقومها لتقدير واالعتزاز بنفسك,ف تشعر باسو
ًإىل األفضل وخصوصا السلبية منها بدل أن تنتقد أسلوبك وذاتك حيال 
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 نقد نفسك بحيث ربام تقع ىف شبك اإلحباط وال ضري منأمر قمت به و
ًيكون نقدا بناء ًل بدال من التقوقع  لتطوير أسلوبك وطريقتك إىل األفضً
كتفاء بالنقد ولكن استفد من النقد بالتعديل ثم املحاولة عىل نفسك واال

 .مرة أخر وأخر إىل أن تصل للنتائج التى ترجوها
 :ـ أن تتقبل ذاتك كام هى بدون أ تكلف

ًعندما تسعى لتطوير وتغيري ذاتك عليك أوال أن تتقبل ذاتك كام هى 
 ً بدالوتتقبل قدراتك وإمكاناتك وعىل ضوئها حاول تطويرها وتدعيمها

من تثبيط مهتك وفتور حيويتك, بعد ذلك عزز احرتامك لذاتك, 
واحرص عىل التعاون مع نفسك إلمتام صفقة نجاحك فأنت صديق 
نفسك ولن يستطيع أحد أن يقيمك مثلام تقيم نفسك ألن تقييمك 
ًلذاتك سيكون صادقا بعيدا عن أ تأثري جانبى يمكن أن يرض بك  ً

 كأنك تقف أمام مرآة وأنت تر ولكن اجعل من صداقتك لنفسك
عيوبك ىف هندامك وطريقة لبسك ثم تقوم بالتعديل والتغيري هبا إىل أن 

مثل هذا من التنظيم تصبح ذا هيئة جيدة فكذلك ذاتك حتتاج إىل 
طالع عىل كل عيوبك لكى تتجنبها أو تعدهلا حتى يتم والرتتيب واال

 .إخراجها بالشكل الالئق
؟ 

إن الثقة يتم اكتساهبا وتطويرها فلم تولد الثقة مع إنسان قط حني 
رف أنت أهنم مشحونون بالثقة ولد, فهؤالء األشخاص الذين تع

رون عىل قلقهم, وال جيدون صعوبات ىف التعامل والتأقلم ىف أ ويسيط
 .اكتسبوا كل ذرة فيها.. زمان أو مكان هم أناس اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم
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ثت عن سبب وجود مشكلة عدم ثقتك بنفسك فإنك ستجد فإذا بح
ها ىف فرتة سابقة من حياتك تأهنا نبعت منك أنت نتيجة أمور اكتسب

ً هلا فجعلت منك إنسانا عديم الثقة بالنفس ربام ياًوالقت استعدادا نفس
بسبب تعرضك حلادثة وأنت صغري كاإلحراج أو االستهزاء بقدراتك 

سبب أنك فشلت ىف آداء شىء ما كالدراسة ومقارنتك باآلخرين أو ب
ًمثال أو أن أحد املدرسني أو رؤسائك ىف العمل قد وجه لك انتقادا  ً
بشكل جارح أمام زمالئك أو ألسباب أخر, ولو سألت نفسك عنها 
ًوكنت معها رصحيا لتصل إىل اجلذور احلقيقية ملشكلة انعدام الثقة 

حاول ترتيب أفكارك بالنفس التى تعانى منها الستطعت حلها ف
واستخدم ورقة وقلم واكتب كل األشياء التى تعتقد أهنا سامهت ىف 

 ...خلق مشكلة عدم الثقة لديك وال حتاول حتميل اآلخرين بأخطائك
ا حتدد املشكلة واجه مشكلتك بكل موضوعية ورصاحة وعندم

بمجرد حتديدك للمشكلة .. بدأ ىف البحث عن حلومصدرها بعد ذلك ا
 ...لول ىف الظهورتبدأ احل

 ـ:  مع نفسك, وفكر بالسؤال اآلتىوحتاوراجلس ىف مكان هادء 
 ما الذ جيعلنى أسيطر عىل خماوىف وأستعيد ثقتى بنفسى?

ًإذا كان األقارب أو األصدقاء عىل سبيل املثال طرفا أو عامل رئيسى 
حاول أن توقف إحساسك باالضطهاد ليس ألنه .. ىف فقدانك لثقتك

نه ال يفيدك ىف الوقت احلارض بل يسهم ىف هدم ثقتك توقف بل أل
 .ويوقف قدرتك للمبادرة بالتخلص من عدم الثقة
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אאW 
إن معرفة قدرات نفسك واإليامن هبا تعطيك ثمرات كثرية تعينك 

 :عىل احلياة الناجحة ومنها
ذات خصائص : ـ تشعرك أن حياة كل شخص متميزة عن سواها

 ., وتساعدك عىل اكتشاف خصائصكفردية فذة
ًـ جتعلك مدركا متام  الضعف وتبني لك نقاط: ا إلمكاناتك وقدراتكً

 .نطالقوالقوة فيك فتدفعك إىل اال
وأن ختتار النموذج املناسب لك : ـ تعطيك االستعداد أن تتخذ قدوة

ىف احلياة وتقتفى اآلثار دون تقليد أعمى, وهى اخلطوة الرضورية 
 . والتميز ىف احلياةلتحقيق النجاح

وتدفعك إىل الوصول إليه, فهى مصدر : ـ توضح لك هدفك
 .طاقتك

ـ تنشلك من براثن العجز والسلبية واهلزيمة النفسية والتى هى 
ن اهلزيمة السبب األساسى ىف اهلزيمة, حتى إن التاريخ ليدلل عىل أ

رسل ساسى ىف اهنزام اجليوش العسكرية, وملا أالنفسية كانت السبب األ
سعد بن أبى وقاص رىض اهللا عنه ربعى بن عامر ليفاوض قائد الفرس 
رستم دخل ربعى بثيابه الرثة ورحمه وبغلته عىل رستم ىف ديوانه وبني 
حراسه وجنده, ودارت مفاوضات قذفت الرعب ىف قلب رستم وكان 

ما الذ جاء بكم? :  فقال لهيابداية هلزيمة الفرس, إذ سأل رستم ربع
اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة ": عى بكل ثقةفقال رب
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رب العباد, ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم, ومن ضيق الدنيا إىل 
 .اآلخرةوسعة الدنيا 

وخاف رستم وأيقن أنه لن يستطيع أن يكسب اجلولة مع هذا 
ونرصت بالرعب :  الذ يقولالصنف من البرش, وصدق رسول اهللا 

 .مسرية شهر
وملا بعث املقوقس عظيم مرص رسالة إىل جيش عمرو بن العاص 

 عىل حياة جند رباهم ه أبقاهم عمرو عنده يومني ليطلعهمرىض اهللا عن
: اإلسالم وهيأهم لفتح أرض الكنانة, فلام عادوا إىل املقوقس قالوا له

ًرأينا قوما املوت أحب إليهم من احلياة, والتواضع أحب إليهم من 
لرفعة, ليس ألحدهم ىف الدنيا رغبة وال هنمة, وإنام جلوسهم عىل ا

الرتاب وأكلهم عىل ركبهم وأمريهم كواحد منهم, ما يعرف رفيعهم من 
وضيعهم وال السيد من العبد وإذا حرضت الصالة مل يتخلف عنها منهم 

 .أحد, يغسلون أطرافهم باملاء وخيشعون ىف صالهتم
ه لو أن هؤالء الرجال استقبلوا اجلبال والذ حيلف ب: فقال املقوقس

 .ألزالوها وما يقو عىل قتال هؤالء أحد
 طريقة لبناء الثقة بالنفس ىف أطفالنا وهى مرتمجة من ١٤وفيام يىل 

 :إحد املواقع األجنبية
 .سم مع كل طفل بشكل فرد, ناديه باال ـ جتاوب١
 . ـ أعط الطفل الوقت للتكلم مع الطفل عام هيمه٢
 .أكد السلوك الذ حتبه ـ ٣
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قدرته ـ كن و ـ أبق توقعاتك متوافقة مع مرحلة نمو الطفل للنمو ٤
 .ياواقع

 ـ أعط الطفل فرصة االختيار بني بدائل وحتمل املسئوليات بام ٥
 .يتناسب مع مرحلة نموه

 ـ أعطه فرص للنجاح ـ مارس التحد معه عندما تكون فرص ٦
 .نجاحه جيدة

ًك قدرا معينًا من الوقت, نوعية الوقت أهم من  ـ فرغ نفسك لطفل٧
 .الكمية

 ـ قارن مهارات الطفل بإنجازاته السابقة ـ جتنب مقارنته باألطفال ٨
 .اآلخرين خاصة األخوة واألخوات

 . ـ جتنب إحراجه أو إلصاق صفة أو اسم قبيح به٩
ً ـ كن نموذجا جيدا ـ األطفال يتعلمون من خالل القدوة١٠ ً. 
قل ال أريد حجرة املعيشة . ( من الشخصيةًىل السلوك بدال ـ رد ع١١

 ). من أنك ولد سيىء غري مرتبًمكتظة بألعابك بدال
 .ً ـ اثنى عىل الطفل تقديرا إلنجازاته١٢
 ـ اقبل مشاعر الطفل ـ السلبى واإلجيابى منها ـ بدون احلكم ١٣

 .عليه
 . ـ عانقه وأحضنه بكثرة١٤

س الطفل تعتمد عىل املجتمع املحيط بالطفل ًعلام بأن تنمية الثقة ىف نف
وخاصة الوالدين, وليعلم اجلميع أن شخصية اإلنسان تتكون منذ 
الصغر وعندما يكرب تأخذ ىف الظهور وجيب عدم تعنيفه أمام اآلخرين أو 
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ًسكاته حيث أن ذلك يقتل شخصيته وهى ىف اهلدوء, وعلينا مجيعا أن إ
 .ر سوءنفهم هذا األمر حتى ال يزداد األم

 :ـ وقد سئل شاب أحد املشايخ بقوله
 أعانى من مشكلة عدم الثقة بالنفس فام هو العالج?

 :فأجاب حفظه اهللا
منه لنجاح اإلنسان ىف حياته, ومن األمور التى  ال بد الثقة بالنفس أمر

 :تعني عىل ذلك
 ـ تضييق اهلوة بني طموحات الشاب وتطلعاته, وبني قدراته ١

بام أسهم بعض املربني ىف توسيعها; ذلك أن الفعلية, والتى ر
الرغبة امللحة لد املربى ىف إعالء مهة من يربيه ورفع طموحه, 
وكثرة مشاهدته للنامذج املتميزة ىف أبواب اخلري والرب, تدعو 
الشاب للتطلع إىل أعىل مما يطيق, وحني ال تتحقق له طموحاته 

ة إىل إمهال يصيبه الشعور بالفشل واإلحباط, وليس ذلك دعو
االعتناء بالنامذج والقدوات بل هو أمر رضور, لكن األمر 
حيتاج إىل حكمة ىف كيفية التعامل معها, وكيفية ربط الشاب هبا 

 .حتى ال تقوده إىل اإلحباط والفشل
 ـ حني يكلف الشاب بأداء عمل ما, فينبغى عدم اإلرساف ىف ٢

مل يألفها ومل يعتد مطالبته بإتقان العمل, خاصة ىف األعامل التى 
عليها بعد, بل ينبغى إقناعه أن معيار النجاح يتدرج وليس 

 .ًمستو واحدا ينبغى أن يصله مرة واحدة
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 ـ جتنب نعته بصفات سلبية, وهذا األسلوب ال يعالج املشكلة, بل ٣
ًيزيدها تعقيدا واستفحاال ً. 

 أن ال بد  ـ احلكمة ىف التعامل مع التجارب الفاشلة; فالشاب٤
يتعرض ىف البداية لتجارب يفشل فيها ىف حتقيق بعض أهدافه, 

بد للمربى حينئذ من التعامل مع هذه التجارب بحكمة  فال
 .متكنه من تزويده باخلربة, بطريقة ال تؤد إلجياد اإلحباط لديه

 . ـ عدم املبالغة ىف التدليل٥
من  ـ الثناء املعتدل عىل التجارب الناجحة; فهو يشعره بالقبول ٦

الناس وثقتهم فيه, كام يوقفه عىل جوانب النجاح لديه; إذ أن 
ًكثريا من الناس ال يدرك جوانب النجاح ىف نفسه, حتى يسمعه 

 .إياها اآلخرون
 ـ تكليفه ببعض املهام واملسئوليات التى تتناسب مع قدرته, ٧

 مع والتدرج ىف ذلك, وهذا منهج نبو كان يرعاه النبى 
 .الشباب من أصحابه

 ـ عدم تدخل املربني ىف كل صغرية وكبرية ىف حياة الشخص, كام ٨
 .يصنع بعض اآلباء أو األمهات

أن الثقة بالنفس ال تعنى الشعور بالكامل, : ومما ينبغى أن يراعى هنا
بد من  أو أن العبد بلغ منزلة ىف التقو والديانة, فهذا من تزكيتها, فال

 بتقصريه وضعفه وحاجته وفقره التفريق بني األمرين, فاملسلم يشعر
لربه, وىف الوقت نفسه يشعر بقدرته عىل اإلنجاز والنجاح بتوفيق اهللا 

 .وعونه بعد أن يبذل األسباب املعينة عىل ذلك



  
 

١٣٢

אאאאאW 
سوف نستعرض فياميىل بعض القصص واالستشارات قد تم * 
دود بعض اخلرباء ل عليها من بعض مواقع اإلنرتنت وراحلصو

 :واملتخصصني عىل تلك االستشارات
 :ـ االستشارة األوىل

ومن شدة اخلجل يبدأ ... ختصار هو اخلجل الشديدمشكلتى وبا
ًوجهى حتديدا ىف منطقة الشفتان بالرجفة والتى تكون واضحة للعيان 
فتسبب ىل اإلحراج أمام الناس وكذلك أشعر بالرغبة ىف التقيىء من 

ًأخريا ذهبت إىل الطبيب النفسى ووصف ىل ..  اخلجلشدة اخلوف من
 أريد أن أعرف ما هو تأثريه اجلانبى وكذلك أريد Cipralexدواء اسمه 

أن أعرف ما هى الفرتة التى استطيع تناول الكحول بعد أن أقطع الدواء, 
 .مع العلم أنى أتناول الكحول كدواء وقتى للتخلص من اخلجل

אאW 
 م عليكم شفاك اهللا وعفاك أخى الكريمالسال

عالج هذا رضور وأساسى ىف ًباإلضافة طبعا ملسئلة الدواء وال
 ولكن أنا أريد أن أنصحك بمخالطة الناس وإقامة الزيارات العالج,

 سوف يبدو األمر ىف البداية لية وذلك للتغلب عىل هذه املشكلة;العائ
 .ياعاد وتعود إنسان طبيعا ولكن بعد فرتة سيكون األمر بسيط وًصعب

 :ـ االستشارة الثانية
الوقت ًابنتى تبلغ من العمر مخس سنوات, تبكى كثريا, وخجولة ىف 

 .نفسه
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אאW 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وددت من األخ السائل, لو ذكر درجة اخلجل لد الطفلة, ومم 
ًحل وليس دائام سيئا, فعلينا أن ختجل; ألن اخلجل طبيعى ىف بعض املرا ً

 يعيق الثقة عند الفرد ونميز بني اخلجل السو اخلجل الشديد الذ
واخلجل خاصية شائعة لد اإلنسان, ففى كثري من الدراسات احلديثة 
بينت أن غالبية األفراد الذين طبقت عليهم الدراسات قد مروا باخلجل 

وف عند معظم الناس ىف إحد مراحل حياهتم, وخاصة اخلجل واخل
ًهو التحدث عند جمموعة, وللوراثة دور أيضا ىف اخلجل, وخيتلف 
اخلجل عند األطفال عنه عند الراشدين, حيث يظهر لد الطفل بينام 
ًيستطيع الراشد إخفاءه, ولعالج اخلجل جيب أوال تدعيم الثقة بالنفس 

فسه مهام عن طريق حب الفرد النفسية لنفسه وشعوره بقيمته, وتقبله لن
ا كثري ًكان, وتطلعه للمستقبل والطفل ىف سن الرابعة واخلامسة تقريب

ىف أ شىء بدأت ثقته املقارنة مع من هم ىف سنه, فمتى رأ من يفوقه 
تباع بعض ىف نفسه تقل, وللتعامل مع الطفل اخلجول يمكن ا

 :اإلرشادات اآلتية
ه عىل األعامل  ـ تدعيم ثقته بنفسه عن طريق االستقاللية, وتشجيع١

 .التى يقوم هبا
 ـ االبتعاد عن النقد للطفل كانتقاد امللبس أو املظهر, أو العادة, ٢

وعدم وصفهم بصفات غري الئقة مثل الغباء وغريه من الصفات 
 .السيئة
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 . ـ تشجيعه عىل التعبري عن نفسه٣
 . ـ تنمية بعض املهارات واجلوانب اإلجيابية لديه٤
 .رص ىف احلامية الزائدة للطفل ـ عدم املغاالة واحل٥
 . ـ عدم وصف الطفل باخلجل أمامه, أو أمام اآلخرين٦

 :ـ االستشارة الثالثة
مشكلتى تكمن ىف خجىل الشديد وامحرار وجهى, وارتباك حركتى, 

فخجىل سبب ىل ! وترصفاتى, وتلعثم كلامتى, ال أعلم ما هو السبب
بري عن ما جيول بخاطر, أو فأنا ال أستطيع التع... الكثري من املعاناة

 هل أستطيع حل املشكلة?: احلديث بثقة كاملة وسؤاىل
אאW 

 السالم عليكم ورمحته وبركاته
ومن يتق اهللا (وذلك لقوله تعاىل .. اًتأكد أن لكل أمر خمرج: ًأوال

والرزق هنا عام املبادء, ). ًجيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب
 .نو من انرشاح ىف الصدر, وسعة ىف العيش, وطيب احلياةواملع
 ال يأتى إال بخري, ولكن جيب فيه االعتدال والوسطية, احلياء: ياثان

 كان فاإليامن بضع وسبعون شعبة واحلياء شعبة من اإليامن, والرسول 
ًراء ىف خدرها, إال حياء يصد عن قول احلق فهذا ًأشد حياء من العد

 .شيطان أخرس
يظهر ىل واهللا أعلم أن تربيتك ىف الصغر هلا أثر كبري ىف هذا : ًثالثا

ا ىف تربية أبنائك عىل ًاحلياء الشديد, فتعلمى من ذلك, ليكن لك درس
 .االعتدال والوسطية ىف كل شىء
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التى تعانني  هانفسأعرف شخصيات ىف املجتمع تعانى املشكلة : ًرابعا
 وأنجبت,  حياهتا, وتزوجت,منها ومع ذلك مل تتوقف بل استمرت ىف

ًزالت حيمر وجهها أحيانا  اهى ميب عيشها, وومل يتعارض حياؤها مع ط
ولكن معرفة جمتمعها املحيط هبا بطبيعتها, وأخذهم ..!! عندما تتكلم

 تشعره, وحتس به, وهذا ر ببساطة وتعليق طريف يذهب عنها والاألم
 .ا تعانيهممًاألمر عالج عندها كثريا 

م املجتمع الذ تعيشني فيه لطبيعتك; له الدور الكبري ىف فتفه: إذن
رفع معنوياتك, وعدم االلتفات إىل ذلك, وجعله مشكلة تعرقل مسرية 

 .جتامعيةاالاحلياة 
عليك بالدعاء ـ دعاء اهللا ـ لعلمك ويقينك أن كل شىء بيد : اًخامس

 عىل اهللا ًاهللا, فإن أراد أمرا قال له كن فيكون, فثقى باهللا تعاىل وأحلى
بالدعاء مع اجلزم باإلجابة, وقد كان عمر بن اخلطاب رىض اهللا عنه 

, وذلك باإلتيان )لدعاءإنى ال أمحل هم اإلجابة ولكن أمحل هم ا: (يقول
 واإلخالص ىف ذلك وحتر أوقات ستجابة من أكل احلاللبأسباب اال

 .ستجابة, مثل ثلث الليل األخري, وىف السجود, وأثناء الصياماال
ال بأس من عرض نفسك عىل طبيبة نفسية إذا كنت ترين أن : ًسادسا

األمر يستدعى ذلك, وثقى أنك ستتخلصني من هذا األمر, وستتغلبني 
عليه بعون اهللا, فكونى واثقة من هذه احلقيقة, وال تعطى األمر أكثر من 

 .حجمه
 .وفقك اهللا ومحاك وسددك عىل طريق اخلري واحلق خطاك
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 :رابعةـ االستشارة ال
كيف أختلص من اخلجل الذ يقىض عىل سعادتى وراحتى? كيف 

 تطيع أن أضحك أمام الناس بال خجل?أس
אאW 

ًاخلجل أمر جيد ومرغوب فيه, لكنه غري مستحسن إذا أصبح عائقا 
ًعن التعامل مع اآلخرين, وغالبا ما يكون اخلجل طبيعة شخصية وأمر 

ً نكون غالبا نعيش ىف بيئة منزلية ال تساعد عىل ًنرثه من آبائنا, وأيضا
ًإبداء الرأ أو املشاركة ىف احلوار ويكون هناك خوفا من إبداء مشاعرنا 

 لدهيم خجل ًأو آرائنا ومع الوقت يتعلم أبنائنا اخلجل البيئى وهم أصال
ن عليها أن تتعلم عذف اخلجل من وراثى, وملساعدة السائلة نقول إ

 :أن تفعلها وهى كالتاىل  ال بدخالل أمور
 . ـ املشاركة التطوعية ببعض اجلمعيات اخلريية١
 .ً ـ املشاركة التطوعية ملساعدة كبار السن مثال٢
 ـ تعلم احلوار من خالل احلديث مع النفس بصوت عاىل أمام املرآة ٣

, مع تعلم النظر ياوتسجيل ذلك احلوار وتكراره عدة مرات يوم
 .للمرآة أثناء احلديث

ات صية من خالل القراءة وسامع املحارض ـ زيادة الثقافة الشخ٤
 .ًاجليدة لتكون عونا عىل احلديث مع اآلخرين

ىل ألن ذلك يزيل اخلجل  العائاملحيط ـ حماولة خدمة اآلخرين ىف ٥
 .ندماج وعدم الرهبةويعلمك اال
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إذا مل تنفع تلك اخلطوات معك فللسائلة زيارة عيادة نفسية خاصة 
 .بها عىل ذلكلتدري

 :ـ االستشارة اخلامسة
ع خيص ابنها التلميذ باملرحلة مشكلة تعانى منها األرسة وهى موضو

 واخلجل وعدم قدرته عىل تكوين االنطواءبتدائية حيث يعانى من اال
صداقات مع زمالئه باملدرسة وكذلك مع أطفال اجلريان وعدم مشاركته 

ًلة دائام بالرغم من أنه يتمتع معهم ىف األلعاب املختلفة حيث يميل للعز
بدرجة واضحة من الذكاء ومتفوق ىف دراسته وعىل درجة ممتازة من 
األخالق لدرجة أن األهل يطلقون عليه أنه طفل مثاىل ألنه هادء 
ومؤدب وكذلك يمتدحه املدرسون ىف املدرسة ولكنهم يعلقون عىل 

ن علمهم بأنه لرغم مخجله بأنه ال يرفع يده لإلجابة عىل األسئلة با
ً وقد حاولنا أن ندفعه دائام لتكوين صداقات والتحدث يعرف اإلجابة,

مع الضيوف عند زيارهتم ولكنه كان يتحاشى اجللوس والتحدث معهم 
ًبالرغم من كونه متحدثا لبقا وظريف ً  .ا مع أفراد األرسة ىف املنزلً

ناء ساعدة األبأرجو أن تدلنا عىل سبب هذا اخلجل وهل هناك طرق مل
 .ً اخلجل حتى يسرتد ثقته ىف نفسه وشكراىف التغلب عىل هذا
אאW 

اخلجل عند بعض األطفال قد حيدث نتيجة لوجود عوامل خمتلفة قد 
تساعد عىل أن يصبحوا خجولني ميالني للعزلة ومن هذه العوامل بعض 
 العوامل اجلسامنية مثل ضعف البرص أو صعوبة بالسمع أو اللجلجة
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بالكالم أو السمنة املفرطة أو الطول املفرط كام قد يعانى الطفل اخلجول 
نتيجة إشعار البيئة له بالنقص لعدم وسامته أو ضعف قدراته العقلية 
وحتصيله ىف املدرسة أو جلهل األبوين وسوء معاملتهم له كالتشدد ىف 
ًالعقوبة ألقل سبب أو عىل العكس من ذلك متاما فقد يكون الطفل 

 هانفسًلال لدرجة جتعله يشعر بالقلق واخلجل عندما ال يالقى العناية مد
والتدليل من املجتمع والشعور بالنقص حيدث للفرد عندما جيد نفسه 

عرض له من مشكالت ويصاحبه انفعال اخلوف تا عن أن حيل ما يًعاجز
والقلق والرتدد وعدم القدرة عىل اختاذ القرار فيبدو الفرد عديم الثقة 

 ).خجول(نفس بال
ًولكى نعالج طفال خجوال ً جيب أن ندرك أوال أنه حساس وىف أمس ً

احلاجة ألن نعيد إليه ثقته ىف نفسه وذلك عن طريق تصحيح فكرته عن 
نه عىل أساس أن لكل منا نفسه وعىل قبول بعض النقص الذ يعانى م

 كام جيب أن ندرك أن الطفل اخلجول ىف حاجة ماسة إىل نقاط ضعف;
ة شخصيته وتكوين قدراته لألخذ والعطاء مع الغري ولذلك ننصح تنمي

 :باآلتى
جيب أن يشعر الطفل اخلجول بحبك وقبولك له ولذلك جيب : ًأوال

أن تتعرف عىل مصادر خجله وكيف نشأت وذلك عن طريق دراسة 
 .حالته من مجيع نواحيها

 الطفل جيب هتيئة اجلو اآلمن عن طريق األلفة والطمأنينة بني: ياثان
واملحيطني به سواء ىف األرسة أو املدرسة فكلام كان هناك جو من الدفء 
العاطفى ىف البيئة كلام استطاع الطفل أن يعرب عن شعوره من شكوك أو 
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ًخوف أو قلق وكلام استطاع التحدث مع الكبار عن مشاكله ووجد حال 
 .هلا

نه ليس معنى عدم دفع الطفل للقيام بأعامل تفوق قدراته إذ أ: ًثالثا
تشجيع الطفل وحماولة بث ثقته ىف نفسه أن تدفعه إىل القيام بأعامل تفوق 
طاقته اجلسمية أو قدراته العقلية بل جيب أن ختتار األعامل التى تشعر بأنه 
ًىف مقدوره القيام هبا وتدفعه إليها لتكسبه شعورا باألمهية والتقدير ىف 

 . حوله ممننظر نفسه وىف نظر اآلخرين
جيب تدريب الطفل اخلجول عىل األخذ والعطاء وتكوين : ًابعار

الصداقات مع أقرانه من األطفال وذلك بتشجيعه عىل االختالط وعمل 
صداقات ويمكننا أن ننجح ىف ذلك إذا اهتممنا باملظهر اخلارجى للطفل 
من حيث مالبسه وساعدناه بإتاحة الفرص له لالختالط مع األطفال 

 .و مع األطفال ىف املدرسة أو النادسواء من األقارب أ
ًوىف ضوء هذه األساليب لعالج اخلجل يمكن ختفيف اخلجل شيئا 

 عند الطفل اخلجول ويمكن اكتشاف مزاياه ونقاط القوة ىف قدراته يافش
 .وتنمية شخصيته ىف جو من الدفء العاطفى واألمان والطمأنينة

ىف أحد مواقع ذكرت : (قصة من الواقع عن اخلجل بني األزواج
 ):اإلنرتنت

 عدد هائل من  حيتاج فيه إىل توقيعياًىل صديق يعمل عمال إدار
نت أحلظ توقيعه فأجده يتبادل التوقيع بشكلني األوراق كل يوم, وك

 ذلك وعن أن أحد خمتلفني بني الفرتة واألخر, وملا سألت عن رس
ه تفضالن  حلروف اسمه بصلة, فأجابنى بخجل وعيناالتوقيعني ال يمت
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إننى ىف أحيان كثرية أشتاق إىل زوجتى, وأستشعر : عدم لقاء عينى
فأجابنى بالنفى ... أمن طول غياب?: فقدها, وأتلمس لقياها, فسألته

واهللا إنى ألفتقدها مع أهنا تكون قد ودعتنى إىل عمىل ىف : ًوقد زاد إطراقا
 عن الصباح, بعد إفطار شهى وشا صبوح وحوار داىفء, وأنا أعرب

ذلك الفيض من املشاعر بأن أوقع باسمها أو أجر مكاملة هاتفية معها 
 طفة وسط هنار ازدحم بأعباء العمل,أبثها حتية رسيعة أو كلمة حب خا

ًوتعجبت لشدة إنسانيته وسمو عاطفته وتوهجها, خصوصا إذا علمت 
 ٣٥أن هذا الصديق تعد الستني من عمره, ومىض عىل زواجه أكثر من 

 كام تعجبت خلجل الرجل وحرصه البالغ عىل إخفاء هذه احلقائق; ًعاما,
لم أفرس خجله هذا بأن هذه ًصديقى وألنى أعرفه جيدا فوألنه 

خصوصية يريد إخفاءها, ولكننى فرسته بأنه اخلجل من إظهار هذا 
إن هذه املشاعر هلى مشاعر : ًاحلب; لذا فقد علقت عىل هذا املوقف قائال

لن وتربز ويشار إليها ويشاد هبا, ال أن تكبت مرشفة تستحق أن تع
 .وختفى وتسجن ىف أقفاص الصدور

جرنى ذلك للتفكري ىف طبيعة عقلياتنا املرتددة أمام هذا األمر, وهو 
در ألسباب تربوية أم ذكر احلب واإلفصاح عنه, فقد شاع عندنا ـ ال أ

مة ن اإلفصاح عن احلب ضعف, وأن من الكربياء والكراأخالقية ـ أ
تعمد عدم ذكر هذه العاطفة للطرف اآلخر, وإذا فهمنا دوافع الكتامن 
ًبني املحبني الذين ليس ثمة رابط رشعى بينهام, فإننا ال نفهم ـ فضال عن 
أن نتفهم ـ أن يظل الزوجان يدوران ىف فلك الكتامن, بدعو الكربياء 
واحلفاظ عىل الصورة السامية لكل طرف ىف عني اآلخر ألنه من 
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, أن يضبط أحدمها وهو ينفس عام ىف داخله من رومانسية رقيقة !!لعيبا
أو عواطف رقراقة صافية, وكم من حب ضاع بني مفاهيم السمو 
اخلاطئة وبني معانى الكربياء والكرامة, وبني سوء حرص العالقة بني 
الزوجني إىل عالقة الفراش فحسب, فتكون النتيجة أن يبحث أحد 

احلنان الضائع : ن يشبع فيهام االحتياجات األخرالطرفني أو كالمها مل
والرومانسية املفتقدة من كلامت ناعمة, وشموع مضاءة, ونظرات مودة 

 .ورمحة
وإذا كانت هذه ثقافة جمتمعنا العربى جتاه هذه القضية فإن ثقافتنا 

 الرتبوية وإنام هبا "الفربكات"اإلسالمية األصيلة ال عالقة هلا هبذه 
 اهللا سبحانه وتعاىل رصح بحبه لبعض فئات . نستعرضهاجوانب أخر

, كام رصح بحبه "ني, املتطهريناملؤمنني, املتوكلني, التواب" : مثلالبرش
إن اهللا حيب الذين ": كيته لبعض األفعال والصفات اإلنسانيةوتز

, وإذا كان ىف أمر الترصيح باحلب ضعف أو "...ًيقاتلون ىف سبيله صفا
ً حق اهللا ـ سبحانه وتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ـ, نحوه ملا صح ذلك ىف ً

والقرآن يصف أرقى عالقة قلبية ىف الكون, وهى عالقة اخلالق القادر 
 وسرية الرسول . "حيبهم وحيبونه": باملخلوق الطائع بقوله سبحانه

وهى البيان العمىل لإلسالم تشهد بعكس ما توارثناه ىف جمتمعاتنا, فالنبى 
نرش هذا احلب, ونرش ثقافة اإلفصاح عن احلب حينام أخربه  أوىص ب

إذن فأخربه : ال, قال: أأخربته? قال: ًأحد صحابته أنه حيب فالنا, فسأله
والشك أن اإلفصاح عن احلب يعمق الروابط بني القلوب, كام يؤكد 
عىل املشاعر التى قد ال يشعر هبا البعض أو ال يقدر حجمها ـ وهى 
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ر ـ إال إذا أظهرها اللسان وعرب عنها, واألمر لد مكنونة ىف الصدو
 ليس وسيلته الوحيدة اللسان ولكن اهلدية وسيلة, احلبيب املصطفى 

, "أال أدلكم عىل شىء إذا فعلتموه حتاببتم": , وقوله "هتادوا حتابوا"
قال .. والصحابة ـ رىض اهللا عنهم ـ ىف شوق يسألونه بىل يا رسول اهللا

 :"وإذا كان أمر الرسول "م بينكمأفشوا السال , باإلفصاح بني 
الصحابة ـ رىض اهللا عنهم ـ بعضهم البعض, فهو ىف معاملته ألزواجه 

ًكان نموذجا فريدا فهو يقرأ القرآن ىف حجر عائشة, ويلعق أصابعها .. ً
 ىف إناء واحد, ويتسابقان خلف القافلة حيث يابعد األكل, ويغتسال سو

كيف نصف هذه .. يا عائش: يدللها وينادهياو.. ال يرامها أحد
اللحظات?? إهنا رومانسية فائقة, حلظات من احلب النادر, مل متنعه أعباء 
الدعوة, وال تبعات اجلهاد, وال مكر األعداء, وال الوقوف الدائم بني 

 ىف إظهار مشاعره ىف كل لفتة أو  يتفنن يايد اهللا من أن يكون عاطف
!! وصف باإلقبال عىل زوجاته أو إظهار حبه هلنمهسة, مل خيش أن ي

ًلسبب واضح أنه ليس عيبا بل درسا يعلم وهللا تأمل موقفه  ً وهو 
 ـ رىض اهللا عنها ـ "صفية"معتكف ىف املسجد, تأتيه زوجته املحبة 

ًتوصل له طعاما أو تأنس باحلديث معه, ثم إذا خرجت مل يرتكها تذهب 
يمنعه وجوده بني يد ربه من أن خيرج وحدها وإنام قطع اعتكافه, ومل 

ًليمشى معها قليال ويوصلها إىل بيتها, ىف حديث متصل محيمى, ومشاعر 
 خرج من معتكفه نابضة ال تنقطع, ومل خيش أن يقال إن الرسول 

وقطع عبادته; ألنه ال خيشى ىف اهللا لومة الئم, ولكن حني يقابل بعض 
 .ذه صفيةه.. هذه صفية: صحابته يعلمهم ويعلمهم
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 مع أبى بن كعب بن مالك ـ أحد املخلفني الذ أمر ـ والرسول 
ًاهللا بمقاطعة األمة املسلمة هلم مجيعا ـ له أمر عجيب يدل عىل مد حب 

 لصحابته الكرام ـ رضوان اهللا عليهم ـ, واستعامل وسيلة رسول اهللا 
مع إننى كنت أجلس ": النظرة احلانية ىف إظهار هذا احلب يقول أبى

 ينظر ىل, وحني  وصحابته ىف املسجد, هييأ إىل أن الرسول الرسول 
 .ألتفت إليه أجده أشاح بوجهه كأنه ال ينظر إىل

 يقع بني أمرين حبه لكعب, وحرصه عليه, وشفقته من فالرسول 
عدم احتامله للمقاطعة العامة ذلك من ناحية, ومن ناحية أخر أمر اهللا 

 ألبى, يا ونفسيا أن ذلك األمر أصلح تربوتعاىل باملقاطعة وعلمه 
 يفهمنا أن النظرة احلانية وسيلة ساحرة, وأن صدق أشعتها والرسول 

 .ينفذ إىل القلوب حتى ولو مل ترها العيون
ـ وللصحابة رضوان اهللا عليهم ىف احلب سرية عجيبة نكتفى هبذه 

ان احلب والود العالقة احلميمة بني عمر وأبى عبيدة رىض اهللا عنهام فك
بينهم ال ينقطع, ويعربان عن ذلك ىف مناسبات شتى فعمر رىض اهللا عنه 
ًحني يتمنى كل صحابى شيئا متنى عمر رجال مثل أبى عبيدة, وحني  ً
مات أبو عبيدة رىض اهللا عنه فحدث وال حرج عن مشاعر احلزن 
والوجد عند عمر الفاروق رىض اهللا عنه, ولكن املوقف األوضح ىف هذه 

ً عن أن عمرا رىض اهللا عنه ذلك الشديد "اإلحياء"العالقة ما ذكر ىف 
القو الذ ال يتوانى عن القتال واجلهاد, والذ ال يعبأ من عاقب 
بدرته ما دام قد أخطأ, عمر هذا هو نفسه الذ كان إذا لقى أبا عبيدة 

ـ ًرىض اهللا عنه انتحى به جانبا من الطريق وجعل أحدمها يقبل يد اآلخر 
ًإجالال وإكبارا ـ ويسمع صوت بكائهام ً.!! 
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 ىف إطار منضبط "اإلفصاح"فالثقافة اإلسالمية ليس فيها ما يمنع من 
من كونه ىف إطار العالقات السوية املعلنة, وىف إطار القول الطيب وعدم 

 .إشاعة الفاحشة
ًريا من األوراق ـا, فإن كثـح قلوبنـا ولنفتـن مشاعرنـح عـفلنفص
ًثريا من املشاعر متوت ألننا ال نزكيها بالذكر, وال نروهيا تذبل, وك

 .بالتعبري عنها
 :ـ نموذج لشخصية أدبية منطوية وخجولة

العقاد علم من أعالم الفكر واألدب واللغة وفيلسوف بأوسع معانى 
األدب والفلسفة, ىف القديم واحلديث, فهو كاتب قو احلجة سديد 

 اخليال, وهو إىل جانب هذا النظر, وهو شاعر مرهف احلس خصب
 ذهن موسوعى, وناقد وصاحب رسالة, فهو دائم الغوص إىل مفكر ذو

حقائق الكون واالستقصاء بعد التاريخ, وهو دائب البحث ىف أغوار 
النفس, واالستطالع ألغوار الضمري, وهو من املفكرين املعدودين 

يمكن جوته, وتولستو وطاغور, وهكسىل, هؤالء الذين ال : أمثال
الفصل بني أدهبم وفلسفتهم, ألن أدهبم هو أدب الفكر الداعية ىف أرفع 
منازهلا والعقاد مل يتعلم ىف املدرسة ولكن أنشأ لنفسه جامعة تتضاءل 

 .أمامها أكرب اجلامعات ودرس فيها العلم والفن واألدب
وعرض ) حية قلم(وكتاب ) أنا(ترجم العقاد لنفسه ىف كل من كتاب 

الشخصية وصفاته وخصائصه النفسية واملزاجية وأبان تأثري فيها حياته 
البيئة وأثر الوراثة وبني مد تأثريها ىف تكوين شخصيته الفكرية 

 .واألدبية
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אאאW 
 فهل االنطواءنفراد بل كان يميل إىل كان العقاد يميل إىل العزلة واال

ًية, ولذلك سألته يوما عن هذه احلالة التى يرجع ذلك إىل عقدة نفس
 االنطواءأعرتف لك أنى مطبوع عىل (الزمته طيلة حياته فكتب يقول 

ولكنى مع هذا خال بحمد اهللا من العقد النفسية الشائعة بني الكثريين 
من أنداد ىف السن, ونظرائى ىف العمل ورشكائى ىف العرص الذ نعيش 

 عن أبى وأمى, فال أمل الوحدة, وإن اءاالنطوفيه, لقد ورثت طبيعة 
ا أزال أقىض األيام ىف بيتى عىل حدة حيث يتعذر عىل اآلخرين طالت وم

قضاء الساعات بل اللحظات ولكنى أشغل وقتى بالقراءة والكتابة وإذا 
نطواء عن اجلامعات واحلفالت ولكننى لست ىف عزلة اكنت ىف عزلة و

 الصداقة وأكره العداوة ولكنى ال عن أصدقائى وإخوانى, وأنا أميل إىل
 .أعرف التوسيط ىف كليهام, سواء إبداء الرأ أو العالقات الشخصية

.  حب الصمت واالعتكافأبوهياومما ورثته عن : ويقول عن أمه
 وكان الناس حيسبون هذا الصمت واالعتكاف عن كربياء ىف جد

راك كام تومهوا بل لكنها مل تكن نفخة أت) نفخة أتراك(وكانوا يقولون إهنا 
كانت طبيعة تورث وخلقة بغري تكلف, ومل أر ىف حياتى امرأة أصرب عىل 

هتا ا جارمن والدتى, فربام مضت ساعة وهى معالصمت واالعتكاف 
وجتيبهن بالتأمني أو التعقيب اليسري وربام مضت األيام وهى عاكفة عىل 

شط لزيارة إال  وال تنأو حجرهتا ال تضيق صدا بالعزلة وإن طالتبيتها 
 .من باب املجاملة ورد التحية

ومن املصادفة اتفاق والد ووالدتى ىف هذه اخلصلة, وليس أنسى 
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 أسبوع, فهالة األمر ًفزع أديب زارنى يوما وعلم أنى مل أبرح الدار منذ
ة من خوارق الطبيعة, إنام وراثة من أبوين يؤكدها الزمن كأنه سمع خارق

 . أحد إال من رمحه اهللالذ ال حتمد فيه معارشة
 ماهى طرق الوقاية من اخلجل?* 

مهام بلغ بك : يقول الذين متكنوا من مقاومة اخلجل ىف أنفسهم
ًا ومتامسكا وحازماًاخلجل فإنه باستطاعتك أن تكون جريئ ً. 

فهناك أناس بلغوا ذروة املجد, وكانوا من قبل يتوارون من الناس 
ًحياء, ويعتزلون كل اجتامع خجال,  ولكنهم بحثوا ودرسوا إىل أن ً

اكتشفوا ما ختتزن نفوسهم من مواهب, وعرفوا ما يكمن فيها من معان 
 .حتى استطاعوا االنتصار عىل اخلجل

 الذ) إبراهام لنكولن(فلقد كان رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
ًحرر شعبه من العبودية, رجال خجوال شديد اخلجل, وكذلك كان  ً

)اهلندحمرر ) غاند. 
. وتؤكد جتارب اخلجولني أن معرفة أسباب اخلجل مهمة ىف معاجلته

معرفة أنك كائن تنطو عىل طاقات : كام يؤكدون أن عوامل الثبات هى
ًإذا هبت أمرا فقع فيه فإن "كامنة كثرية, والعزم دون املباالة بالعواقب 

ال أ إذا شعرت باخلوف من شىء ما ف. "شدة توقيه رش من الوقوع فيه
 .تبتعد عنه وحاول أن تعمل ما تريده

وينصحون األفراد الذين يشعرون باخلجل بأخذ ورقة وقلم وكتابة 
.. حرر ذهنك منها: تفاصيل ما يعانونه من آالم اخلجل, ويقولون لك

.. وسجل نقاط القوة ىف شخصيتك, فاإلجيابيات موجودة ىف كل إنسان
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كيف برسعة وفق احلالة ت.. تكلم هبدوء ووضوح واختصار.. نم ثقافتك
ًاجلديدة, فمثال لو نقلت فكرة وقيل إهنا مطروقة فيمكنك أن تبادر إىل 

ولكن انظروا .. الكثري من األفكار مطروق.. وما الضري ىف ذلك: القول
: أو! ولكن هل أنتم معها?.. حسنًا: أو قل! هل هى صحيحة أو عملية?

أنا أذكر ذلك عىل .. ال بأس: ما رأيكم بإمكانية تطويرها? أو.. طيب
وما .. دعنى أستمع إىل ما عندك.. هذا ما عند: أو.. نحو التذكري
 .شاكل كثري

ولو ضحك اآلخرون من خطأ صدر منك أو انتقدوه بشدة, فعالج 
ليس املهم أن ال .. أو! من منكم ال خيطىء?: املوقف عىل الفور بالقول

نتظر منكم تصحيح كنت أ.. أو.. ختطىء, املهم أن نتعلم من أخطائنا
ولو سقط من يد فتاة إناء . وما إىل ذلك!! اخلطأ ال السخرية منى

: وانكرس, فيمكنها أن تعرب عن االعتذار للضيوف بلباقة, كأن تقول
اكملوا حديثكم .. ال عليكم.. أو.. سأقوم بإصالح كل شىء.. آسفة

ملوقف أو إخراج ا.. سأستبدله بغريه.. معذرة.. أو.. وأنا سأتوىل األمر
.. شغلنى حضوركم السعيد فنسيت ما دونه: بطريقة طريفة, كأن تقول

 .وهكذا
كام ينصح الذين قاوموا اخلجل أنك إذا كنت ىف جملس قفل ىف البداية 

أو إن اجللسة معهم . .إن اجلو لطيف: ًقل مثال.. أية كلمة تكرس صمتك
منهم, أو أ هنا فرصة طيبة لالستفادة أو إ.. أو إن املكان مجيل.. ممتعة

ًموضوع آخر يسهل عليك احلديث فيه, وإذا مل تكن متكلام جيد ا فكن ـ ً
ًعىل األقل ـ مستمعا جيدا, وستتحسن األمور تباعا ً ً. 
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كام يمكن الوقاية من اخلجل ومواجهته عن طريق مراعاة األمور * 
 :التالية

 .ـ أن يواجه الشخص املوقف نفسه فال يركز تفكريه عىل ذاته
 .ًون أكثر إيامنا وثقة بشخصيته وأهدافه وأنشطته التى يقوم هباـ أن يك

ـ أن حيرص عىل النجاح مع إتقانه وإجادته له حتى يكسب احرتام 
 .اآلخرين وإعجاهبم

 .ـ أن حياول البحث عن أسباب شعوره بالنقص املالزم خلجله
 .ـ أال يركز تفكريه عىل اآلخرين فقط
 مواجهة املواقف دون تردد أو حتري ًـ أن يكون كثري احلركة ونشطا ىف

 .أو ارتباك
اسيسه ان طبيعى ىف مشاعره وأحًـ أن يوحى لنفسه دوما بأنه إنس

 .كاآلخرين, ويدرك أن اخلجل والشعور بالذات أمر طبيعى
 اجتامعيةـ أن حياول استخدام كافة السبل الكتساب خربات سلوكية 

 .بنفسهًمتنوعة وفقا ملن يتعامل معهم مما يدعم ثقته 
 .ـ أن يعطى ثقته لآلخرين, فيتبادل معهم مشاعر التعاطف والود

ً منذ طفولته ومرورا بمراحل عمره املختلفة, ًويتطلع الشخص دائام
فيام يتعلق بعالقاته مع اآلخرين, إىل التوافق مع املجموعة التى ينتمى 

م ة واإلخالص, ثإليها, ويتسم هذا التوافق ىف البداية بالرصاحة التام
ندماج مع املجموعة ومسايرة أفرادها مع تطور الوعى تقل الرغبة ىف اال

 . والنضج العقىلجتامعىاال
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وهناك بعض التوجيهات النفسية التى تساعد أ فرد عىل فهم نفسه 
 :واآلخرين بشكل أفضل

 الشخص عليه وبني ما يأمل جيب أن يكونـ رضورة املواءمة بني ما 
 .أن يصل إليه ىف املستقبل

 .ـ االشرتاك ىف تصميم خطط حياته ووضع األسس املالءمة هلا
ـ اكتساب األصدقاء وتنمية الصداقة وتفهم معطياهتا مع املزيد من 

 .الروابط البرشية املختلفة والصداقة
ـ التعبري عن املشاعر نحو اآلخرين, وتعلم كيفية قبول مشاعرهم 

 .جتاهه
 .ـ تقدير اآلخرين وتقبلهم

 .فسهـ فهم الشخص لن
 .ـ تفهم املسئوليات جتاه اآلخرين

 .ـ اإلحساس باالستقاللية
 .ـ املقدرة عىل مواجهة الواقع

 .ـ التحرر من اإلحساس باإلثم واخلوف
 .ـ القدرة الذاتية عىل مواجهة مواقف احلياة

ـ اكتساب املفاهيم اجلديدة واالجتاهات املرغوبة ىف ميادين العمل 
 .والدراسة

س فهو يمنح الشخص املتعة واإلشباع والنشاط ـ الرتويح عن النف
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ربات ـىل خـول عـة واحلصـر العدائيـن املشاعـيس عـى, والتنفـالبدن
 .ومعلومات جديدة

 إن إحراز املزيد من النجاحات ىف العمل, التحصيل الدراسى,
 اإلجيابى باألفراد واملجموعات, خدمة أفراد جتامعىاالاالتصال 

بتكار واإلبداع هى ألخالقية, مع توفري فرص االلقيم ااملجتمع, تدعيم ا
 .نتائج إجيابية ملموسة ضد اخلجل واخلوف من التعامل مع اآلخرين

إذا كان اخلجل ال يعترب من األمراض العضوية وبالتاىل ال عالج له 
بالعقاقري الطبية إال أن هناك بعض الوسائل للتغلب عىل اخلجل يمكن 

مل التى تتسبب ىف الشعور باخلجل حتديدها من خالل معرفة العوا
 :ومعظمها من األسباب البيئية وهى

 ـ عدم قلق األم الزائد عىل الطفل ومراقبة ترصفاته بشدة خشية ١
عليه من أ ترصف مما يسبب عدم انطالقه ومنعه من التمتع 

 .ياباللعب واجلر ويبقى منطو
 الذ  ـ االبتعاد بالطفل عن املخاوف وعدم الشعور باألمان٢

 . بني األم واألب بسبب املشادات والعراك املستمريصيبه
 ـ عدم تفضيل الشقيق املتفوق عىل الطفل أو مدح شقيقة وإمهاله ٣

 عىل حسن ترصفه وذكائه أمام اآلخرين ياوحتى مدحه شخص
 .ًمما قد يسبب له حرجا والشعور باخلجل

ؤد إىل شعوره  ـ عدم القسوة عىل الطفل لد ارتكابه خطأ ما مما ي٤
 .بالنقص
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 ـ عدم إشعار الطفل بالنقص بسبب وجود عيب خلقى دائم أو ٥
 .مؤقت كالتأتأة بالتكلم وغريها

ومن خالل استعراض هذه العوامل نتوصل الستخالص وسائل 
 :التغلب عىل اخلجل وهى

 .داق احلنان عليه ـ التدرج ىف معاملة الطفل وإغ١
س عىل اختالف أشكاهلم  النا ـ تعريف الطفل عىل عدد كبري من٢

 . واختالطه مع اآلخرينجتامعيةاالندماج ىف احلياة ًحتضريا لال
 ـ منح الطفل الثقة ىف النفس من خالل تشجيعه عندما يؤد عمل ٣

 .ما وعدم إجباره عىل القيام بام ال يريده
 ـ عدم انتقاد ترصفاته أمام اآلخرين أو وصفه بأ صفة سلبية ٤

 ).إلخ....., ....يا غبى, يا(انه وخاصة أمام أقر
أة  للتغلب عىل العيوب اخللقية املؤقتة كالتأتيا ـ مساعدته نفس٥

 وتشجيعة للتكيف مع املجتمع دون أ خجل من أ وغريها,
 .عيب خلقى دائم

وهناك عدد من املالحظات العامة التى تساعد عىل الوقاية من 
ة األسباب العامة حاالت اخلجل يمكن استنتاجها من خالل معرف

 ـ: والعوامل املؤثرة ىف نشوء هذه احلاالت
 واألخالقية التى تتعلق بكيفية تعامل جتامعيةاالأمهية القيم : ًأوال

 ـ: يقول تعاىل ىف كتابه العزيز. الناس مع بعضهم البعض
m ½  ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í 

Î   Ï  l ]١١من اآلية : احلجرات.[ 
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 :ًوأيضا
m e f g   h i j k l m n po q  

r s t u  l]١٣: احلجرات.[ 
 وىف احلديث الصحيح عن أبى هريرة رىض اهللا عنه أن رسول اهللا 

كل املسلم عىل . بحسب امرء من الرش أن حيقر أخاه املسلم": قال
إن اهللا ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل . املسلم حرام دمه وعرضه وماله

 .رواه البخار ومسلم. " ينظر إىل قلوبكمصوركم وأعاملكم ولكن
أمهية الرتبية وعالقة الطفل بوالديه وتنشئته تنشئه محيدة جتعله : ياثان

 .ًواثقا من نفسه يستطيع التعبري بحرية ومسئولية
ويعتمد ذلك عىل القدوة احلسنة وعىل رعاية الطفل رعاية مناسبة 

وىف احلديث الرشيف عن  راته وإتاحة الفرص للتعبري أمامه,وتشجيع قد
 ليدلع لسانه للحسن كان رسول اهللا ": أبى هريرة رىض اهللا عنه أنه قال

 .رواه أبو الشيخ ابن حيان. "بن عىل فري الصبى محرة لسانه فيبهش إليه
وىف ذلك مبدأ تربو عظيم يقوم عىل احلب والتواضع والتلقائية 

ألجيال واملربني بشكل واالبتعاد عن الشكليات وعن توسيع اهلوه بني ا
 .عام

االهتامم بجيل الشباب ىف مرحلة املراهقة بشكل خاص وتفهم : اًثالث
ما جير فيها من تطور ىف شخصية املراهق وقدراته والتعرف عىل قلقه 

 .واندفاعاته وآرائه ورصاعاته
ورضورة تشجيعه عىل اكتساب املهارات الالزمة التى تساعده عىل 
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رادة والعزيمة إضافة إىل التحصيل العلمى ضبط النفس وتقوية اإل
 جتامعيةاالدرات ـة والقـات املتنوعـة اهلوايـوازن وتنميـوالعمىل املت

 .ددةـاملتع
نطواء والقلق  باألشخاص املؤهلني واملعرضني لالاالهتامم: ًرابعا

صابني بأمراض جسدية أو عاهات  والشعور بالنقص مثل املجتامعىاال
نطق أو األشخاص الذين خيتلف مظهرهم اجلسد ضطرابات ىف الأو ا

ًوالرتكيز عىل إعطائهم فرصا أكرب ىف حتقيق شخصيتهم وتنمية قدراهتم 
 .جتامعيةاالالشخصية و
ً بدال من جتامعيةاالرضورة التأكيد عىل مواجهة املواقف : ًخامسا

ًىل التعبري عن النفس بدال من ًجتنبها أو االبتعاد عنها, وأيضا احلث ع
 اهللا عنه  وىف احلديث الرشيف عن ابن عمر رىض.نكامش والصمتاال

املؤمن الذ خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم خري ":  قالأن رسول اهللا 
 أخرجه "من الذ ال خيالط الناس وال يصرب عىل أذاهم) ًأو أعظم أجرا(

البخار. 
ه وذلك نالتأكيد عىل أمهية الوعى الطبى والنفسى وحتسي: ًسادسا

ًمشاركة وسائل اإلعالم املختلفة كالصحف واملجالت وأيضا رضورة ب
توفري العالج النفسى وكل ذلك يساعد عىل ازدياد الصحة النفسية 

 .وتفهمها وعالج احلاالت املرضية بشكل مبكر
GאW 

جيب أن تنمو لد الفرد روح اإلجيابية واالهتامم باملرشوعات العامة 
 واملسامهة ىف بنائها, وىف تعميم نفعها, يتم ذلك عن طريق ومناقشتها
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تربية الفرد عىل إحساسه بقيمته وبدوره ىف العمل واإلنتناج والتخطيط 
 .والتقويم

والرتبية هى التى تشعر الفرد بالكرامة واحلرية واالستقالل, وحتميه 
من الشعور بالسخرية واالحتكار والضياع, فالنشأة عىل أساس احرتام 
ًمبادء اإلخاء واملساواة والعدل جتعل الفرد ينشأ متكيفا متخلصا من  ً
مشاعر السخط والكراهية ومن مشاعر النقص واحلرمان وبالتاىل من 

 .االنسحاب واالنطواءالنزوع إىل 
تؤمن الفرد عىل حياته ومستقبله ورزقه  ى التجتامعيةاالكذلك النظم 

 العوامل التى تؤد إىل حتميه من الشعور بالقلق واخلوف وهذه من
 . واخلجلاالنطواء

ذات من  عىل الاالنطواءويمكننا أن نقى األبناء من مشاعر اخلجل و
 :تباع التعاليم اآلتيةخالل ا
 ـ توفري اجلو اهلادء لألطفال ىف البيت, وعدم تعرضهم للمواقف ١

م وتشعرهم بالقلق واخلوف وعدم التى تؤثر ىف نفوسه
لك بتجنب القسوة ىف معاملتهم طمئنان, ويتحقق ذاال

واملشاحنات واملشاجرات التى تتم بني الوالدين ألن ذلك 
 االنطواءختالط باآلخرين, ويفضلون شون االجيعلهم قلقني خي

 .طمئنانوعدم مواجهة احلياة بثقة وا
ً ـ كام جيب عىل اآلباء واألمهات أن يوفروا ألوالدهم الصغار قدرا ٢

 وعدم نقدهم وتعريضهم لإلهانة من احلب والعطف واحلنان,
ًأو التحقري وخصوصا أمام أصدقائهم أو أقراهنم ألن النقد 
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الشديد واإلهانة والتحقري الزائد عىل الالزم يشعر الطفل بأنه 
م بكثري من األعامل ويزيد غري مرغوب فيه ويقعده عن القيا

 .نطوائهخجله وا
 عىل طفلها وأن تتيح له  ـ ينبغى عىل األم إخفاء قلقها الزائد وهلفتها٣

 قد الفرصة لالعتامد عىل نفسه ومواجهة بعض املواقف التى
 كام يؤكد علامء النفس ـ لديه تؤذيه هبدوء وثقة, فكل إنسان

غريزة طبيعية يولد هبا تدفعه للمحافظة عىل نفسه وجتنب 
 املخاطر, والطفل يستطيع أن حيافظ عىل نفسه أمام اخلطر الذ

 .ته الطبيعيةقد يواجهه بغريز
 ـ جيب عىل اآلباء واألمهات أن يقوموا بتدريب الطفل اخلجول ٤

عىل األخذ والعطاء وتكوين الصداقات مع أقرانه من األطفال 
وذلك بتشجيعه بكل الطرق عىل االختالط واالحتفاظ 

 .بالصدقات
 ـ ابتعاد الوالدين عن التدليل املفرط للطفل, وتعويده عىل االعتامد ٥

 ىف ارتدائه مالبسه وحذائه وغريمها من األمور األخر, عىل ذاته
ًفكلام كان الطفل مدلال معتمدا عىل أبويه, كان نضجه   االنفعاىلً

 .غري كامل
ًوكلام كان بعيدا عن االعتامد عىل ذاته ىف األمور الصغرية, كلام نشأ 
ًخجوال كام ينبغى عىل املعلم ىف املدرسة أن يقوم ببث الثقة ىف نفوس 

 .....تالميذ ومعامالهتم باملساواة دون حتيزال
ا مـنهم سـواء ىف ًظـ عـن مقارنـة األطفـال بمـن هـم أكثـر حوالبعد
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االســتعداد الــذهنى أو اجلــسمى أو مــن حيــث الوســامة أو القــدرات 
 ألن مثل هذه املقارنات تـضعف ثقـة الطفـل جتامعيةاالواالستعدادات 

 .وتؤد به إىل اخلجل
ارسة أحد األلعاب ىف الناد أو ممارسة  ـ تشجيع الطفل عىل مم٦

 .هواية ما كالرسم أو الزخرفة أو الكمبيوتر
 ـ اإلكثار من ذكر أمثلة من السرية وقصص الصحابة والصاحلني ٧

 .التى تساعد عىل اجلرأة والشجاعة
 بالناس االجتامع ـ أن هيتم الوالدان بتعويد أطفاهلام الصغار عىل ٨

املنزل هلم بشكل دائم, أو مصاحبتهم ستقبال األصدقاء بسواء با
آلبائهم وأمهاهتم ىف زيارة األصدقاء واألقارب أو الطلب منهم 

ا أو ًبرفق ليتحدثوا أمام غريهم سواء كان املتحدث إليهم كبار
 .ًصغارا

وهذا التعويد يضعف ىف نفوسهم ظاهرة اخلجل ويكسبهم الثقة 
 ـ رضوان اهللا عليهم بأنفسهم, وقد كان أبناء الصحابة والسلف الصالح

تام من ظاهرة اخلجل ومن بوادر أمجعني ـ يرتبون عىل التخلص ال
, وذلك بسبب تعويدهم عىل اجلرأة ومصاحبة االنطواءنكامشية واال

اآلباء هلم حلضور املجالس العامة, وزيارة األصدقاء وتشجيعهم عىل 
ة ودفع ذو النباهة والفصاحة منهم ملخاطب(التحدث أمام الكبار 

اخللفاء واألمراء واستشارهتم ىف القضايا العامة واملسائل العلمية ىف جممع 
 ).من املفكرين والعلامء
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فقد كان الفاروق عمر بن اخلطاب ـ رىض اهللا عنه ـ يصطحب ابنه 
, وكان عبد اهللا عبد اهللا ـ رىض اهللا عنه ـ ىف حضور جمالس الرسول 

 كام كان عمر ابن اخلطاب ـ دون احللم ـ أ طفل مل يبلغ سن البلوغ ـ
رىض اهللا عنه ـ يدخل عبد اهللا بن عباس ـ رىض اهللا عنه ـ, وكان دون 
احللم ىف أيام خالفة عمر ىف جمالس الشور مع أشياخ بدر, ومما تناقلته 

 تكلم بني يد اخلليفة املأمون فأحسن اجلواب ياكتب األدب أن صب
ابن األدب يا أمري املؤمنني, : بىابن من أنت? فقال الص: فقال له املأمون
 :نعم النسب وأنشد يقول: فقال املأمون

  ًكــن ابــن مــن شــئت واكتــسب أدبــا
ــــسب  ــــن الن ــــوده ع ــــك حمم  يغني

ــــا ذا ــــا أن ــــول ه ــــن يق ــــى م   إن الفت
 لـــيس الفتـــى مـــن يقـــول كـــان أبـــى 

ـ مر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رىض اهللا عنه مرة ىف طريق من 
أطفال هناك يلعبون وفيهم عبد اهللا بن الزبري وهو طفل طرق املدينة و

 مل هيرب, بن الزبري ساكنًايلعب, فهرب األطفال هيبة من عمر, ووقف ا
: مل مل هترب مع الصبيان? فقال عىل الفور: فلام وصل إليه عمر قال له

إنه جواب .  لكه فأفر منك, وليس ىف الطريق ضيق فأوسعيالست جان
 خيرج من ثنايا غالم شجاع واثق بنفسه غري خجالن جرء وسديد, فهو

 .وال خائف
ـ ودخل عىل عمر بن عبد العزيز رىض اهللا عنه ىف أول خالفته وفود 
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 احلجازيني للكالم غالم صغري مل املهنئني من كل جهة, فتقدم من وفد
ارجع أنت وليتقدم من هو : فقال له عمر. بلغ سنه إحد عرشة سنةي

املرء بأصغريه قلبه . أيد اهللا أمري املؤمنني: غالمفقال ال. أسن منك
ًولسانه, فإذا منح اهللا العبد لسانا الفظا وقلبا حافظا, فقد استحق  ًً ً
الكالم, ولو أن األمر يا أمري املؤمنني بالسن لكان ىف األمة من هو أحق 

 .منك
ـ وانظر إىل هذا الطفل الذ ال خيجل وال خياف ىف احلق لومة الئم, 

إياك والسقوط ىف :  اإلمام أبو حنيفة وهو يلعب بالطني فقال لهيراه
الطني, فقال الغالم الصغري لإلمام الكبري إياك أنت من السقوط ألن 

 .ملَمل سقوط العاِسقوط العا
ـ وتأمل هذا الغالم املوهوب الذ جيهر بموهبته وال خيجل يرو أن 

تبدو عليه خمايل الذكاء,  ياالبحرت مر بجامعة من الناس فرأ بينهم صب
فقال ! نعم وإننى ألشعر منك: أشاعر أنت? قال الصبى: ًفقال له مداعبا

ليت ما بني من أحب وبني يقال : هل تستطيع أن جتيز قوىل: البحرت
ليت : أقربه فقال الصبى: أتريد أن تقربه أم تبعده? قال البتحرت: الصبى

:  فطرب البحرت وقالعينىحب وبينى مثل ما بني حاجبى وما بني من أ
ليت ما بني من أحب : وإذا أردت أن أبعده فامذا تقول? قال الصبى

 .وبينى مثل ما بني ملتقى اخلافقني
 !?...ها هم أطفال السلف فلامذا أطفالنا خيجلون

واملثال التاىل يؤكد أن أمهية تشجيع األبناء عىل االختالط مع الكبار 
 :واحلديث معهم
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 سنوات لديه موهبـة ىف الرسـم وكراسـة ٨عمر طفل يبلغ من العمر 
ًاجتمعـت أفـراد أرستـه يومـا ىف بيـت عمـر . مليئة بالرسومات اجلميلة

بمناسـبة عيــد الفطــر, وجلــس اآلبـاء واألعــامم واألخــوال يتــسامرون 
ـــتواألوالد يل ــادرت أم عمــر وقال ــون فب ــى عمــإن ا: عب ـام ر رســـبن

الكلمة حتـى بـدأ وجـه عمـر ىف االمحـرار,  وما إن قالت هذه موهوب,
يا عمـر اذهـب وأحـرض : فقالت األم. ًوانزو عن األهل وجلس بعيدا

كراستك لرتهيم رسمك اجلميل, سكت عمر وهو يبتسم ابتسامة املمتنع 
وهو يدقق احلارضين بنظراته اخلاطفة, والكل يلح عليه ليحـرض كراسـه 

..  رسمى وأخذ يبكى ويـصيحال أريد أن ير أحد..  ال..وهو يمتنع ال
فأخـذ عمـر الكراسـة . حسنًا أرهم أنت يا عمر: فقالت األم له ىف إحلاح

ه عبارات املديح واإلعجـاب ولكنـه ًوأخريا أراهم رسمه, فتطايرت علي
وذج إن نم! اعقد مقارنة. ظهر عدم االهتامم والالمباالة بتلك العباراتأ

أملت أبنـاء الـسلف جتـد أهنـم  ولكنك إن تًعمر يتكرر كثريا ىف جمتمعنا;
ة اخلجل, ومن بوادر االنكـامش كانوا يرتبون عىل التحرر التام من ظاهر

نطوائية, وذلك بسبب تعويدهم عـىل اجلـرأة ومـصاحبة اآلبـاء هلـم واال
حلضور املجالس العامة وزيـارة األصـدقاء ثـم بالتـاىل تـشجيعهم عـىل 

احة مـنهم ملخاطبـة التحدث أمام الكبار, ثم دفـع ذو النباهـة والفـص
اخللفاء واألمراء, ثم استشارهتم ىف القضايا العامـة واملـسائل العلميـة ىف 

 .جممع من املفكرين والعلامء
ـ لكن هل يمكن أن يتحول اخلجل من جمرد كسوف بسيط إىل مرض 

اإلجابة نعم إذا ما ! من الصعب عالجه أو عقدة من الصعب حلها?
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 آن واحد ومل يسلك الطرق التى عانى اإلنسان من اخلجل والكبت ىف
فمن املمكن أن يتحول هذا إىل مرض .. تؤد به إىل التغلب عىل اخلجل

 وهو يشمل حاالت "السيكزوفرنيا"سلوكى انفعاىل يطلق عليه اسم 
تتميز بغرابة األطوار واالستنتاج غري املطابق واملنسجم مع العقل وظهر 

 بل ويصل ىف اجتامعىاط صاحبه عديم الرغبة ىف املسامهة ىف أ نش
بعض احلاالت إىل درجة من البالدة واجلمود وبالطبع يميل صاحب 
ذلك املرض للهروب من املجتمع وينطو عىل نفسه ىف عامل اخليال 

ًالكآبة وصاحبه دائام واألوهام كام يمكن أن تظهر عليه عالمات احلزن و
ا ًنقياد عن غريه وقد يكون شديد احلساسية جدشخص سهل اال

ًبذلك املرض يتشكك ىف األمور املرتبطة به فيعتقد دائام أن ما  واملصاب
 إىل يقوم به من أعامل مدعاة للتأويل من الغري وقد يذهب إليه الشك

 ويعتقد فريق من علامء النفس أنه باإلمكان االعتقاد بأهنم يتحدثون عنه,
املريض  ببث الثقة ىف نفس ًمعاجلة هذا املرض بواسطة طرق تتصل أوال

وهتيئة جو من الطمأنينة واملرح والتفاهم والشعور بالنجاح والتقدير 
خصائى النفسى اد جو من الصداقة بني املريض واإلواالستقرار له وإجي

 .املعالج
ومن اخلطأ أن يبدأ العالج ىف هذه احلالة بمواجهة املريض بام لديه من 

ن مل يدعه إىل عالج إً يدعوه حتام إىل كراهية الشذوذ ىف سلوكه ألن ذلك
 .كراهية نفسه وكراهية اآلخرين

وعند التعامل مع هؤالء األشخاص جيب أن نتعامل معهم ىف حدود 
إمكاناهتم وقدراهتم الفعلية وأن نكلفهم بأعامل يسهل عليهم أن يؤدوها 
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 االتصال ألن ذلك يبعث األمل ىف نفوسهم ويشجعهم عىل إعادة
االنزواء واخللوة واهلروب كام أن باملجتمع بعد أن كانوا يفضلون 

 .انشغاهلم بأ عمل من شأنه أن يبعد هؤالء عن عامل األوهام وهكذا
ًكن صادقا مع . كام جتد أنه من األفضل معاجلة الداء فور ظهوره* 

نفسك وإذا ما شعرت بأن اخلجل يطاردك ويقف لك باملرصاد 
اص ـاب األشخـىل اكتسـأمام عالقاتك وأمام قدراتك ع

 بمواجهة هذا اخلجل بأسلوب إجيابى,ًم بادر فورا ـل معهـالتعامو
مد يدك بالصداقة والرصاحة مع من حولك خاصة مع زوجتك 

ال جتعل .. فستجد أيدهيم ممتدة لك منذ زمن ولكنك مل تراها
اخلجل يعيق حياتك فهذا الزمن مل يعد فيه مكان للخجولني وال 

ء لألقو واألذكى الذ مكان للجبناء إنه زمن العوملة والبقا
 .ًيعرف كيف يتعامل مع اجلميع دون أن خيرس أحدا

خلجل وير بعض أساتذة الصحة النفسية ـ أن التغلب عىل ا* 
ى كى يأخذ بيديك إال ىف ًوقهره ال حيتاج دائام إىل إخصائى نفس

احلاالت التى ال تستطيع أنت فيها أن تتغلب عىل خجلك ولكن 
نفسك وهو ما يسمى بسيكولوجيا يمكنك أن تتغلب عليه ب

 العاطفى االضطرابفاخلجل نوع من أنواع .. االعتعامد الذاتى
 السلوكى فلألسف هناك االضطرابًقبل أن نعتربه نوعا من 

العديد من األزواج خيجلون من زوجاهتم ويعتقدون أن هذا 
نتيجة طبيعية للرتبية والبيئة مما ينتج عنه مشاكل زوجية ونفسية 

ًيعتقد أن سلوكه هذا يصعب تغيريه وربام حياول كثريا دون كثرية و
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من سلبيات  جدو ولكن هبدوء شديد يمكن أن يغري ما يشعر به
ًلنفس ورغبتك ىف أن تكون إنسانا فمن خالل املصارحة مع ا

ً وحمبوبا ىف حياتك يمكن أن تعدل سلوكياتك إىل ياجتامعا
صاد أمام حتقيق األفضل ولكن رسعان ما يقف اخلجل لك باملر

أمانيك ومن هنا الفجوة تصبح كبرية ىف العالقة بينك وبني 
ا عىل ًزوجتك أو مع اآلخرين لذا جيب السيطرة والتغلب رسيع

مشاعر اخلجل الزائد من خالل املصارحة مع النفس أوىل 
خطوات العالج مع التحىل بمزيد من الشجاعة والثقة بالنفس 

 .ً دائاموباآلخرين سوف تقهر هذا اخلجل
ية اإلنسانية فالسيطرة عىل النفس درجة من درجات رقى الشخص

وال تردد مع .. فال نجاح مع اخلجل.. حد لوازم النجاح ىف احلياةوإ
 .التقدم وال خوف مع احلياة
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אא 
 

 منترشة بشكل واسع, وبالتاىل اجتامعية مشكلة يااخلجل الشديد حال"
 ركزوا جهودهم عىل إجياد وسائل االجتامع النفس وفإن خرباء علم

خصصة تعالج وهناك عيادات متوطرق معاجلة هذه الظاهرة املرضية, 
 :ستخدام الطرق التاليةمشاكل اخلجل الشديد با

 جتامعيةاالـ تعليم وتدريب األفراد املرىض عىل اكتساب املهارات 
 .الفردية لالتصال والتفاعل مع اآلخرين

 .امط التفكري السليم واملنطقى ىف التعامل مع اآلخرينـ تعليم أن
ـ تعليم وتدريب الفرد عىل زيادة ثقة املريض بنفسه وقدراته وبأمهيته 

 .كفرد ىف املجتمع
 ياـ مواجهة وإزالة أسباب اخلجل من خالل تعريض املريض تدرجي

 إجيابية, وإحد هذه الطرق هى ما تسمى بالتمثيل أو اجتامعيةخلربات 
تقمص األدوار واملواقف, بحيث يقوم املريض بالتظاهر بتمثيل دور 
إجيابى ىف مواقف تسبب اإلحراج للمريض مثل التظاهر باالتصال مع 
اآلخرين وبدء حديث معهم وبمرور الوقت يتحول التظاهر والتمثيل 

 .إىل سلوك ىف احلياة الواقعية العادية
ة نفسه عىل التخلص من ـ تدريبه عىل توىل زمام املبادرة ىف مساعد
إما حيب أن يقوم به أو .. اخلجل من خالل اإلقدام عىل أداء شىء معني

 .من الرضور القيام به ولكنه ال يفعله ألنه خجول
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 النصائح التالية ملرىض االجتامعويقدم بعض علامء الصحة النفسية و
 ـ: اخلجل الشديد

رددك ىف القيام به ثم ـ اكتب عىل الورقة ماذا تنو القيام به وأسباب ت
قيم نفسك من خالل تسجيل عدد املرات التى قمت فيها بالفعل بتنفيذ 

 .ما نويت وعزمت عىل أدائه وماذا حدث لك بعد أن نفذت ما نويت
 .جتامعيةاالًـ اعمل فورا عىل تنمية مهاراتك 

 اخلاصة جتامعيةاالوحسب رأ زيمباردو أن تنمية املهارات 
 مع اآلخرين رضورة ملحة ىف عالج اخلجل الشديد,باالتصال والتفاعل 

 ىف تنمية تباعها ستكون بداية الطريقالتالية ىف حالة اوالنصائح 
 ـ: جتامعيةاالاملهارات 

كن البادء ىف احلديث مع اآلخرين ومن أفضل وسائل افتتاح * 
احلديث هو الثناء أو إبداء اإلعجاب بصفة أو شىء معني ىف 

 .اآلخرين
 عىل مخسة أشخاص غرباء عىل األقل وال ترصفهم ياحية يومألق الت* 

 .ًوال تنس أن تكون مبتسام عندما تلقى التحية
اخرج للسوق واسأل عن أماكن أو حمالت معينة حتى ولو كنت * 

تعرف مكاهنا وكيفية الوصول إليها, املهم أن تبادر اآلخرين 
م عندما باحلديث وال تنس أن تشكر من سألتهم عىل لطفهم وأدهب

 .أرشدوك للعنوان املطلوب
 .تعليم أنامط التفكري السليم واملنطقى ىف التعامل مع اآلخرين* 
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تعليم وتدريب الفرد عىل زيادة ثقة املريض بنفسه وقدراته وبأمهيته * 
 .كفرد ىف املجتمع

 يامواجهة وإزالة أسباب اخلجل من خالل تعريض املريض تدرجي* 
ية وإحد هذه الطرق هى ما تسمى  إجياباجتامعيةخلربات 

بالتمثيل أو تقمص األدوار واملواقف بحيث يقوم املريض 
بالتظاهر بتمثيل دور إجيابى ىف مواقف تسبب اإلحراج للمريض 

 ـ: مثل
التظاهر باالتصال مع اآلخرين وبدء حديث معهم وبمرور الوقت 

 .يةيتحول التظاهر والتمثيل إىل سلوك ىف احلياة الواقعية العاد
تدريبه عىل توىل زمام املبادرة ىف مساعدة نفسه عىل التخلص من * 

 .اخلجل من خالل اإلقدام عىل أداء شىء معني
 .....ـ عاجلى نفسك بنفسك

فيام يىل بعض املالحظات والتامرين التى تساعد عىل جتاوز حالة 
 ...جتامعيةاالاخلجل والقلق الشديد ىف املواقف 

ال تضخمى ... ىف بعض املواقف, أمر طبيعىًإن قليال من التوتر * 
وكلهم ... ًاملشكلة واعلمى أن كثريا من الناس يعانون مثلك

حياول أن يشجع نفسه وخيفف من توتره بأساليب خمتلفة ثم 
يواجه احلياة واملواقف املزعجة إىل أن يتعود عىل لقاء الناس 

إن " :واحلديث معهم بشكل عاد وتذكر املثل الذ يقول
 ."رأ الناس عىل األسد أكثرهم له رؤيةأج
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وردد عبارات قصرية مثل إننى قوية ... شجعى نفسك بنفسك* 
إن ... ًإن لسانى طبيعى جدا... وأعرف كيف أحتدث مع الناس
رب ارشح ىل صدر ( :وقوىل... ًمظهر عاد متاما ومقبول

 .)ويرس ىل أمر, واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قوىل
القصص القصرية واألحاديث الشيقة ومترنى احفظى بعض * 

وعندما تكونى مع الناس انتهز الفرصة وحتدثى بام ... عليها
 .تعرفني

 املحرجة تعود عىل أن تسأىل عن أ شىء جتامعيةاالىف املواقف * 
إن ذلك أفضل من الصمت ... وابدئى باألمور املحيطة بك

يستعمل ذلك ًوالتوتر واعلمى أن أعظم املتحدثني كثريا ما 
 .األسلوب

ال تضخمى عيوبك ونقاط ضعفك وتقبىل بعض األخطاء وال * 
ًيوجد إنسان كامل إن ىف كل إنسان جانبا خريا قو  ويمكنك ياً

هناك من هن أحسن ... التواصل مع اآلخرين واالستمتاع بذلك
ًمنك حتام وهناك من هن أضعف منك حتام ً. 

و كان رأيك غري صحيح إذا أخطأت ىف بعض األمور البسيطة أ* 
 وال يؤد ذلك إىل ها,فإن ذلك ال يعنى أن تدمر نفسك وحتطمي

صححى خطأك وكونى جريئة وحاوىل أن ال ... خراب الدنيا
... تكرريه وتعود عىل املرونة والواقعية واحرتام الرأ اآلخر

 .عتذارواعتذر إذا كان املوقف يستحق اال
رة الناس وأمهيتها كونى راجعى تفكريك حول نفسك وحول نظ* 
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كل الناس تنظر إىل األشخاص عندما يقومون بعمل أو ... متفائلة
إن اآلخرين ال ... ا تعود عىل ذلكًهذا طبيعى جد... يتحدثون

بعض الناس مزعجني ... يريدون السخرية منك أو انتقادك
 :تعلمى أساليب ناضجة ىف الرد عليهم وتذكر املثل الذ يقول

 ).اس غاية ال تدركإن رضا الن(
يس  درجة خاصة تقيمكنك كتابة املواقف املزعجة وإعطاؤها* 

مترنى عىل مواجهة املواقف مرات عديدة ... التوتر والقلق فيها
 .واستعمىل املفكرة واكتبى مالحظاتك

ًوضعى حدا خلوفك وخجلك وابدأ ... داومى عىل ما سبق* 
 m a b c: بشكل جد ىف التغيري بعزيمة كبرية قال تعاىل

d fe g h i j  l]١٥٩من اآلية : آل عمران.[ 
اسأىل من حولك من ذو االختصاص واخلربة عند اللزوم * 

 إىل أن ياوتأكد أن جتربة اخلجل والقلق سوف ختفف تدرجي
تزول وتذكر أن كل ما يزيد ثقتك بنفسك كاهلوايات والقدرات 

 .جيعلك قوية أمام الناس
 وجود شىء يستحق اخلجل واإلحراج حرر نفسك من فكرة* 

الناتج عنه وتأكد بأنك غري قابلة لإلحراج بسهولة, ألنك تثقى 
ىف قدراتك, وال تفكر بطريقة سلبية ىف نفسك, إذا كنت ترغبى 

 .ىف االستفادة من كل صفاتك ومواهبك وإمكانياتك
عن املجتمع بسبب خجلك, ال تلق إذا شعرت بأنك منعزلة * 

زالك عىل اآلخرين, واخرجى من عزلتك لتعود ئولية انعبمس
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إىل املجتمع, إىل أصدقائك وزميالتك وشاركى ىف األنشطة ألنه 
 .ًمن اخلطأ أن تلومى اآلخرين دائام عىل كل ما حيدث لك

تأكد بأن الوحدة تؤد إىل أن تصبحى شخصية خجولة, ألنك * 
 .مل تتعود التفاعل مع اآلخرين

إن الورقة املالية . تعرىف عىل زميالت جدداختذ هويات جديدة و* 
ولكنك عندما . إذا حجزتيها من التداول تصري عديمة القيمة

 ففى كل منا كنز عامهلا تظهر قيمتها, وكذلك حياتك,تبدأ ىف است
 .ىف داخله, ابحثى عنه وسوف جتديه

تقبىل النقد بصدر رحب, وال تشعر بأ إحراج يسبب اخلجل * 
.  واحتفظى بصورة مجيلة عن نفسك ىف عقلكمن أ آراء عنك,

ًهدا وإخالصا ىف كل وال تكونى كسولة فالنشاط مفيد وابذىل ج ً
 .هعمل تكلفى ب

ًإن مل تكونى حمدثة لبقة فأنت تستطيعى دائام أن تكونى مستمعه * 
جتمع مثل املتحدثة اللبقة فإن املستمعة الذكية هلا قيمة ىف امل. ذكية

ً يمكنه أيضا أن يكسب حمبة ديع اهلادء إن الشخص الوًمتاما,
 فال تشعر باخلجل ألنك ال تتمكنى من مسايرة اآلخرين الناس;

 .ىف أحاديثهم
 :ًتباع اخلطوات التالية يمكن التغلب عىل اخلجل السلبى أيضاوبا
ثقى ىف أنك قادرة عىل إجراء التغري املطلوب, فإن ثقتك بنفسك * 

ك وتزيد من متكنك من زرع وثقتك ىف قدراتك تزيد من شجاعت
 .حماولة التخلص من اخلجل الزائد أو املرىض ىف نفسك
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ثقى ىف أنك إنسانة حمبوبة عند اهللا والتجئى إليه فيزيد رضاك عن * 
 .نفسك واطلبى معونته فإنه تعاىل مصدر تشجيع وطمأنينة للنفس

ه انزعى عنك خماوفك فإن العلامء يرون أنه ىف حالة فزع اإلنسان فإن* 
 .ًيتوقع األسوأ ولكنه ال يراه حيدث أبدا

ًوالواقع إن للخوف حدودا ينتهى عندها, فإن كنت ختاىف من 
االمتحانات أو من املقابالت الشخصية فإن خماوفك تزول بعد عدة 

, وعندما ننجو من خربة اخلوف املفزع فإننا يادقائق من بدء املوقف واقع
 .القادمة بكل هذا القدر الضار من اخلوفنتعلم أال نخاف ىف املرة املامثلة 

تذكر أنك لست الوحيدة ىف هذا العامل الذ يعانى من مشكلة * 
 .اخلجل

حاوىل أن تعرىف وتفهمى كيف ترسب إليك هذا اخلجل وما * 
 .الدرجة أو الشكل الذ توصلتى إليه

فكر ىف برنامج ملساعدة نفسك وذلك بأن تبدئى اخلطوة ببطء * 
نحو املشاركة ىف املجتمع مع زيادة تواجدك وتعاملك وبالتدريج 
 .مع الناس

 .ال تبالغى ىف تقدير قيمة اآلخرين مع بخس قيمة نفسك* 
 ىف أنك أفضل مما تظنني ىف نفسك إىل أن تصىل إىل يافكر جد* 

 .ًدرجة الثقة ىف ذلك متاما
 .ركز عىل عيوبك ونقائصكًفكر دائام ىف مميزاتك و* 
أنه ال يوجد إنسان بال نقاط ضعف ومن الذكاء أن تركز اقتنعى ب* 

 .عىل اجلوانب القوية ىف شخصيتك لكى تربزهيا
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تقبىل شكلك ومالحمك وظروفك العائلية واملالية وحوىل خجلك * 
 .منها لعمل تفتخرين به

ابحثى بداخلك عن الطاقات واملواهب التى منحك اهللا إياها * 
 .رهيا بنجاحوإدرسيها لكى تعرىف كيف تستثم

ركز عىل املجال الذ تتفوقني فيه لكى تلمعى فيه فيعوضك عن * 
القصور ىف املجاالت األخر. 

ًال تستعجىل النتائج وال تيأسى رسيعا فإن األمر يتطلب وقتا *  ً
 .ًوجهدا لكى تتغلبى عن مشكلتك

 الربوفيسور فيليب زيمباردو, هو أحد خرباء علم النفس والذ
 باعتباره رائد أبحاث جتامعىاال بموضوع ظاهرة اخلجل يعرف باهتاممه

 .ودراسات اخلجل ىف الواليات املتحدة وبالتحديد ىف جامعة ستانفورد
جل عندما مباردو مؤلف كتاب اخلجل, فإن اخلوحسب رأ زي

ًيكون مناسبا للموقف يعترب ميزة وصفة إجيابية ويعكس مواصفات 
 ملواصفات الذوق والكياسة األدب والتهذيب واخللق الكريم إضافة

 .والتواضع واللطف, وبالتأكيد مجيع هذه املوصفات تعترب إجيابية
 حال, فاخلجل السلبى كام يسميه املؤلف, هو اخللل الذ عىل أ

 للفرد ألنه خجل غري مربر وله عواقب جتامعىاالحيدث ىف السلوك 
 .نفسية سيئة عىل الفرد من ضمنها تدهور الصحة النفسية

 :اصل زيمباردو تقديم نصائحه للمصابني باخلجل الشديدويو
 ـ حاول أن تكتب رسالة إىل نفسك عندما تكون لديك مشاعر ١
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داخلية حول موضوع معني وتريد التعبري عنها, وإذا مل تكن 
ًراغبا ىف الكتابة ال بأس من استخدام آلة تسجيل واستمع 

 .ل أو الكتابةللرشيط أو اقرأ الرسالة بعد االنتهاء من التسجي
 ـ حاول أن تكسب الثقة بنفسك وبقدراتك من خالل كتابة نقاط ٢

ضعفك كام تراها ىف عمود خاص واكتب مقابل كل نقطة ضعف 
 :الصفة املضادة لنقطة ضعفك مثال

 .أثق بنفسى............. ـ ال أثق باآلخرين
 .أنا حمبوب من اآلخرين.......... ـ اآلخرون يكرهونى

 .يد اهللا مع اجلامعة...........  اإليامنـ احلياء من
 ـ بعد كتابة املشاعر املتعارضة, حاول أن تفكر بنفسك وبسلوكك ٣

 ).جهة اليسار(عىل أنك تتمتع باملواصفات واملبادء الصحية 
رتباك خيل مواقف سوف تسبب لك القلق واال ـ حاول أن تت٤

نت واإلحراج ألنك خجول, وحاول باملقابل أن تفكر بام ك
وملدة  هنفس عىل املنوال ياًستفعله لو مل تكن خجوال واستمر يوم

ًأسبوع وبعدها إذا واجهت عىل أرض الواقع موقفا طبق ما 
 .فكرت به

ولكن عىل يقني وبتوفيق من عند اهللا أن درجة اخلجل ستقل .. 
 .وتضعف بل ستختفى بإذن اهللا

شكلة اخلجل ًوهناك أيضا بعض اإلرشادات التى تساعد عىل عالج م
 ـ: هى) ذكرت ىف بعض املراجع(منها 



  
 

١٧٢

 : ـ املواجهة١
 املخيف "اآلخر" أن ا عندها سرتًجيب املبادرة والترصف رسيع
ًأكثر تساحما وأكثر تقبال للغري منكم   أنتم ألنفسكم وبفضل املواجهة هذهً

 واحد ال يعنى هناية أنه ال حاجة ألن نكون كاملني وخطأيمكن أن نعى ب
 .العامل
 : ـ الرياضة٢

االنضامم إىل ناد أو جمموعة وذلك لالنفتاح عىل اخلارج ومن خالل 
عمل هذا سيعى الذ يعانى من هذه احلالة بأهنم ال يفوقون غريهم 

 .ًفشال وهناك أشخاص تصادفوهم يكنون لكم كل االحرتام والتقدير
 : ـ اإلبقاء عىل طبيعتك٣

ًنوا نموذجا من الكامل ا نسخ اآلخرين حتى ولو كاًال حتاول أبد
فلديكم شخصيتكم الفريدة وثروات خاصة كفيلة بأن متنحكم الثقة 

 .بالنفس
 : ـ تبديل طريقة التفكري٤

جيب إبعاد األفكار العفوية التلقائية متى بدأت باملراودة وجيب 
فاملعاناة من فشل معني ال يعنى بأننا ... التفكري والتحليل بصورة خمتلفة

حظة واحدة حول عملنا ليست بإهانة بل بوسعها غري نافعني ومال
 .مساعدتنا عىل التحسن

 : ـ ال كامل بعد اليوم٥
 ىف هذا ًبد من الكف عن السعى إىل الكامل فال يوجد إنسان كامال ال



  
 

١٧٣

ًبد من حتديد أهدافا واقعية يمكن بلوغها بحسب حدودكم  العامل وال
 .وإمكانيتكم

 : ـ إياكم اخلجل من شعوركم باخلجل٦
ًجول سخرية عرصه بل عىل العكس جيده اآلخر مليئا مل يعد اخل

 .بالصفات احلسنة
بتـسامة عـىل وجهـك وثـق بنفـسك  وترسـم اال ـ حاول أن تبتسم٧

 بجـوارك, افـتح معـه أ وبقدرك عىل قهر اخلجل عىل الـشخص الـذ
واجعل .. عن مكان تعرفه.. عن الوقت.. موضوع, تساءل عن أ شىء

ــالو ــسم ب ــوارك يت ــسهولة ح ــة ال ــتجد املوضــوع ىف غاي د واحلــب, س
 .ًاملهم أن بتدأ وتبدأ فورا... والبساطة

 فهو الذ جيعلك تتوقع  ـ تغلب عىل إحساسك باخلوف من الفشل٨
تتصور أنك حمور اهتامم !! ًوتفضل أال تكون موجودا بني أفراد املجتمع

قدير العامل وأن الناس يراقبون حركاتك وسكناتك, وال ختش من عدم ت
 .الناس لك وال تنشد االستحسان من اآلخرين

ة ـذه العزيمــ ولكـن هـ ـ العزيمة هى سـالحك ملواجهـة اخلجـل٩
ب أن متتلكها للسيطرة عـىل الوطيدة الراسخة املستمرة واملسيطرة التى جي

ا إال من كراهية شديدة ونفور عارم من كـل ـد مرتكزهـال تستمخجلك 
 عـىل أن يتبعهـا ملعـة كبـرية ورغبـة ىف ما يبعث عىل اخلجل أو ينجم عنه

االستمتاع بكل ما يؤد عىل الثقة بالنفس مثل الشجاعة واجلراءة وحب 
الناس والتعاون معهم, وهـى الـصفات التـى جيـب أن تزرعهـا داخـل 

 .نفسك
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 :أخطاء جيب عىل اخلجول مراعاهتا حتى يمكنه التخلص من اخلجل
 فقد يتوكل عىل اليقنيعدم التوكل عىل اهللا وضعف : اخلطأ األول

... و كأهنام هم أسباب الشفاء فقط... اطبيب أو دواء فقط أو غريمه
إيامنك قو قلبك وتيرس وكلام قو ... واهللا سبحانه هو املسبب للشفاء

وما وهبك اهللا من ميزات ...  ولذا كن قو اليقني بعون اهللالك الشفاء,
 .وأعظمها وأجلها نعمة العقل

:  بل أقول لك!!..العتقاد بأن اخلجل أمر ليس له حلا: اخلطأ الثانى
ًوتأكد أن للخجل حال ناجحا وتم ... ا ىف أقسى حاالت اخلجلًوجمرب... ً

, ولو قال لك من قال بأن اخلجل ليس له حل فتأكد ...ًالشفاء منه متاما
 .بأنه هراء وجهل
ة, قرص القام(تعليق اخلجل عىل شامعة العيوب اخللقية : اخلطأ الثالث

 :)غري مبرص, نحيف, بدينال يسمع, 
ًهناك حيلة نفسية قوية جدا وهلا تداعيات خطرية تقيد اخلجول 

فيقول أنا ...  فيهيربط اخلجل بعيب خلقىوحتطم نفسيته وهى عندما 
 إلخ وهذا كالم عار من .ًبدين جدا أو ألن أنفى طويلخجول ألننى 

هذا السبب احلقيقى وليس % ١٠٠الصحة مهام بدا لك أنه كالم منطقى 
للخجل هذا جمرد حيلة نفسية وشامعة تعلق عليه خجلك وجتر أذيال 
ًاخليبة وأنت بذلك تربر لنفسك خجلك بطريقة غبية جدا فال تكن كمن 

 !!قتل صاحبه باحلجر الضخم ملا رأ عىل رأسه ذبابة
ننزل األمر عىل أرض الواقع حتى ال يقول أحد أن هذا .. ودعونا

ًنأخذ مثاال من الواقع مثال شخص خجول ألنه ... واقعىالكالم غري  ً
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ع أليس هناك ناس حولنا وىف املجتمع بدناء وم... تعالوا للواقع... بدين
ًبل جتد نجوما ... جتامعيني وحمبوبنيبل جتدهم ا... ذلك ليسوا خجولني
بل جتد ... إلخ... كبار جتار أو رؤساء... بدناء... ىف املجتمع ووجهاء

كالغناء أو ... خص بارز ىف جمال يتطلب اجلامل والرشاقةبعضهم ش
 !!.التمثيل ومع ذلك هم من أبرز نجوم الشاشة

 )العالج الذاتى للنفس(االعتامد عىل النفس ىف العالج : اخلطأ الرابع
فهم ... إذا كان هناك علامء ومتخصصني وخرباء... وغباء... وهذا خطأ

 أقرب وقت وأسهل طريق يملكون اخلريطة التى توصلك هلدفك ىف
... مل يذهبوا ألهل االختصاص... كثري من اخلجولني... وبأقل كلفة

والكثري من أوقاهتم ... وهكذا ضاعت عليهم سنوات شباهبم
ومل يصلوا إىل حل إال ... وفرص عديدة ضاعت عليهم... وأمواهلم
 جيب أن نلجأ إىل فإذا كان اخلجل إىل درجة كبرية ومرضية... اليسري

تندم سيجعلك  حيث أن اخلوف بعد ضياع السنوات ملعالج النفسى;ا
 .عىل ما فاتك

فقد خترج من عنده خالل ... متخصص بارعو جلأت إىل طبيبوإذا 
 . ال تعانى من اخلجل وأنت شخص آخرفرتة بسيطة

صحيح . إلقاء اللوم عىل األهل أو املدير أو املجتمع: اخلطأ اخلامس
أتك ىف وسط وبيئة تسببت ىف كونك اخلجل قد يكون ناتج عن نش

ًشخصا خجوال أو التجارب ... سواء األرسة أو املدرسة أو الظروف... ً
هذه أسباب كانت !!.. لكن... إلخ... أو املحيطني بك... القاسية
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أنت تتحمل ... ىف احلارض واملستقبل لن أقول... ال.. اآلن!!.. ًسابقا
وال دخل ... مل كل شىءبل أنت تتح... أو اجلزء األكرب... ًجزءا
ًمن اآلن فصاعدا ال يدخلك شك ىف أنك أنت ... ًإطالقا... لغريك

! مسئولية التخلص منه... املسئول عن استمرار اخلجل وعليك وحدك
 .فال تضع العربة أمام احلصان
אאW 

ة  ـ حماولة تفهم مشاعر املراهقني وأفكارهم وخلقهم إذا زادت فرت١
ومراجعة درجة التوتر ىف .. اخلجل أو االنكامش التى يمرون هبا

املنزل أو املدرسة ودرجة االهتامم والرعاية والتشجيع التى تقدم 
 .وحماولة تعديل األمور السلبية قدر اإلمكان. هلم

خجوله ـ : سميات أو األوصاف غري املفيدة مثل ـ جتنب إطالق امل٢
 .وغري ذلك.. خوافه ـ ضعيفه

 . ـ جتنب معاقبة املراهقني وإهانتهم أمام اآلخرين٣
 ـ ترك بعض احلرية للمراهقني ىف اكتشاف ما حوهلم وهم يتعلمون ٤

تقبل بعض األخطاء وال .. من اخلطأ والتجربة ومن اإلرشادات
 .نكون خياليني نريد الكامل التام

ًلألهل واملربني أن يتذكروا أهنم عونا للمراهقني وأن  ال بد  ـ٥
يكونوا موجودين عند احلاجة وأن يفهم املراهق ذلك عند 

 . صعباجتامعىمواجهته ملوقف 
 ـ عدم اليأس من املحاوالت والبدء بشكل جد ىف التغيري والعزم ٦
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ًعىل االستمرار والتأكد أن كثريا من احلاالت تتحسن مع تقدم 
 .العمر وزيادة التجارب والثقة ىف النفس

بام حيدث هلن ىف ) أوالدهن(عية بناهتن  ـ من واجب األمهات تو٧
هذه املرحلة احلرجة من عمرهن وأنه أمر طبيعى حيدث جلميع 

مثل تغيري . (من هن ىف هذه السن وال داعى إىل اخلجل والقلق
 ...).,...شكل اجلسم,

 :ومن األمور اهلامة والتى ال تلقى االهتامم الكاىف
إطالق الصفات هى تغيري سلوك األبوين جتاه الطفل من حيث 

ول ـه خجـًرا ألنـبات نظـض املناسـى بعـه فـالسلبية عليه وعدم إرشاك
بل جيب األخذ بيده وبالتشجيع ليزيد من مشاركته . وال يتفاعل

 .وتفاعله
وحيتاج األبوين إىل الصرب وبعض اجلهد واملعلومات إضافة هلدوء 

تمر األعصاب مما يساعدهم عىل استمرارهم ىف خطة التشجيع املس
اسيسه وآرائه والعمل وتفهم خوف الطفل وقلقه واحلوار معه وتفهم أح

مخسة دقائق " ومن املالحظات العملية املفيدة إعطاء عىل تعديلها,
 وفيها مزيد من االهتامم بالطفل والتدريب عىل أداء "ياإضافية للطفل يوم

رض  وتشجيعه أن حينكتة أو نشيد ثم مكافأته عىل ذلك,بسيط مثل قول 
 .ًلليوم شيئا كى يقوله أمام األهل أو أشخاص آخرين

أستاذ علم النفس, مدير (ويشري الدكتور حممد سمري عبد الفتاح 
املراهق حيتاج إىل من ": , إىل أن)مركز البحوث النفسية بجامعة املنيا
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يتفهم حالته النفسية ويراعى احتياجاته اجلسدية, ولذا فهو بحاجة إىل 
ن تساؤالته بتفهم وعطف ورصاحة, صديق صديق ناضج جييب ع

يستمع إليه حتى النهاية دون مقاطعة أو سخرية أو شك, كام حيتاج إىل 
 ."األم الصديقة واألب املتفهم

وىف حديثه ملوقع املسلم, يدعو الدكتور سمري عبد الفتاح أولياء األمر 
منها ًالتوقف الفور عن حماوالت برجمة حياة املراهق, ويقدم بدال "إىل 

احلوار, والتحىل بالصرب, واحرتم استقالليته وتفكريه, والتعامل معه 
وينصح . "كشخص كبري, وغمره باحلنان وشمله بمزيد من االهتامم

إرشاك األب ىف حتمل عبء "الدكتور عبد الفتاح األمهات برضورة 
شجعى ": , ويقول لألم"ىف هذه املرحلة اخلطرية من حياهتمتربية أوالده 

بثى التفاؤل ىف نفسه, ومجىل أسلوبك معه, واحرىص عىل انتقاء ابنك و
 ."الكلامت كام تنتقى أطايب الثمر

ا من احلرية ًأعطه قدر": ًويوجه عبد الفتاح النصح لألب قائال
بإرشافك ورضاك, لكن من املهم أن تتفق معه عىل احرتام الوقت 

م مشاكله وحتديده, وكافئة إن أحسن كام تعاقبه إن أساء, حاول تفه
والبحث معه عن حل, اهتم بتوجيهه إىل الصحبة الصاحلة, كن له قدوة 

ًحسنة ومثال أعىل, احرتم أرساره وخصوصياته, وال تسخر منه أبد . "اً
صاحبه وتعامل معه كأنه ": ًويضيف عبد الفتاح موجها كالمه لألب

شاب, اصطحبه إىل املسجد ألداء الصالة وخاصة اجلمعة والعيدين, 
عن كل أسئلته مهام كانت بكل رصاحة ووضوح ودون حرج, أجب 
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ًوخصص له وقتا منتظام للجلوس معه, وأرشكه ىف النشاطات   جتامعيةاالً
العائلية كزيارة املرىض وصلة األرحام, نم لديه الوازع الدينى وأشعره 

 ."بأمهية حسن اخللق
ات كام ينصح الدكتور عبد الفتاح األمهات بمراعاة عدد من املالحظ

املهمة ىف التعامل مع بناهتن ىف مرحلة املراهقة فيؤكد بداية أن عىل 
أعلميها أهنا ": األمهات أن يتعلمن فن معاملة املراهقات, ويقول لألم

تنتقل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة جديدة تسمى مرحلة التكليف, 
إهنا مثلام زادت : وأهنا كربت وأصبحت مسئولة عن ترصفاهتا, قوىل هلا
ًا كامال ىف األرسة ًمسئولياهتا فقد زادت حقوقها, وإهنا أصبحت عضو

تشارك ىف القرارات, ويؤخذ رأهيا فيام خيصها, وتوكل هلا مهام تؤدهيا 
للثقة فيها وىف قدراهتا, علميها األمور الرشعية كاالغتسال, وكيفية 

 .التطهر, سواء من الدورة الشهرية أو من اإلفرازات
ابتعد عن مواجهتها بأخطائها, أقيمى ": ويضيف عبد الفتاح

عالقات وطيدة ومحيمة معها, دعمى كل ترصف إجيابى وسلوك حسن 
لكل فعل (صادر عنها, أرس هلا بمالحظات وال تنصحيها عىل املأل فإن 

, اقرص استخدام )ردة فعل مساو له ىف القوة ومضاد له ىف االجتاه
كن التجاوز عنها, واستعينى األخطاء التى ال يم سلطتك ىف املنع عىل

ًباهللا وادعى هلا كثريا, وال تدعى عليها مطلقا, وتذكر أن الزمن جزء  ً
 ."من العالج

افتحى قناة ": ًويضيف الدكتور حممد سمري عبد الفتاح قائال
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لالتصال معها, اجلسى وحتاور معها لتفهمى كيف تفكر, وماذا حتب 
ليها كأهنا ند لك وال تقرنى من األمور وماذا تكره? واحذر أن تعام

نفسك هبا, وعندما جتادلك انصتى ملالحظاهتا ورد عليها بمنطق 
وبرهان, إذا انتقدت فانتقد ترصفاهتا وال تنتقدهيا هى كشخص, 

 ."ًوختاما استعينى باهللا ليحفظها لك وهيدهيا
ومن املهم اشباع حاجة األبناء إىل االحرتام, واحلاجة إلثبات الذات, 

 ., واحلاجة للتوجيه اإلجيابىجتامعيةاالجة للمكانة واحلا
ا أنا أعرف أن إخوتك يسببون بعض املضايقات, وأن": ًالقول مثال

ًزعاج, لكن عىل ما يبدو أن هناك أمرا آخر يكدرك نفسى أحس باال
 ألن ذلك يشجع املراهق عىل "ويغضبك, فهل ترغب باحلديث عنه?

 .احلديث عام يدور ىف نفسه
ح الشور ىف األرسة; ألن تطبيقها جيعل املراهق يدرك أن إشاعة رو

ً آخرا معتربايا ورأياهناك رأ ًأن حيرتم, ويعلمه ذلك أيضا كيفية  ال بد ً
ًعرض رأيه بصورة عقالنية منطقية, وجيعله يدرك أن هناك أمورا 

الدين, : إسرتاتيجية ال يمكن املساس هبا, منها عىل سبيل املثال
 .رس, واألخالق والقيموالتامسك األ

אאW 
 :ًالرس مبكرا

أنا ال أشارك ىف : ( التى تدرس باملرحلة اإلعدادية"س"تقول الطالبة 
اإلذاعة املدرسية والسبب ىف ذلك أننى مل أتعود عىل الظهور أمام 

رحلة مل الطالبات ىف املراحل السابقة من دراستى وبعد وصوىل إىل هذه امل
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يكن ىل الرغبة ىف املشاركة ىف أ نشاط داخل املدرسة ألننى أشعر 
باخلجل أمام زميالتى وأخشى أن أخطىء ىف احلديث وتسخر منى 

وتضيف الطالبة ىف حديثها بقوهلا أهنا مل تتدرب منذ الصغر ). الطالبات
ت ىف املراحل الدراسية األوىل مما جعلها تتخوف من الوقوف أمام الطالبا

 .ىف هذا العمر من الدراسة
אאאW 

أحاول اهلروب من املشاركة :  ىف املرحلة اإلعدادية تقول"ع"الطالبة 
 ىف اإلذاعة املدرسية لدرجة أننى أعمد إىل الغياب ىف ذلك اليوم الذ
أكلف فيه باملشاركة ىف اإلذاعة املدرسية ألننى ال أريد املشاركة لعدم 

 .لكتعود عىل ذ
 طالبة ىف الصف الثالث اإلعداد تشعر هى األخر باخلجل "ص"

التلعثم ىف : ًعند مواجهة أ موقف وتقول أن هناك أعراضا تظهر ىل مثل
الكالم وجفاف احللق واملغص الشديد ىف البطن, وأمتنى أن ال أشارك ىف 

 .جتامعيةاالأ نشاط سواء ىف املدرسة أو حتى األنشطة 
Wאאא 

إذا أردنا لإلذاعة املدرسية أن تؤد دورها اإلجيابى ىف عالج هذه 
بد من وضع آلية حمددة يتم من خالهلا إرشاك مجيع طالب  الظاهرة فال

املدرسة ىف اإلذاعة املدرسية وأن ال تقترص عىل من لدهيم الرغبة ىف 
ب املشاركة فقط عىل النحو السائد ىف مدارسنا وعىل هذا يبقى الطال

 ىف آخر يامن مواجهة اجلمهور منطو) اخلوف(الذ يعانى من ظاهرة 
الصف دون حماولة من املعلم املسئول إخراجه من خوفه ومعاجلته 
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بطريقة تربوية مناسبة أو إحالته للمرشد الطالبى الذ هو بدوره قد 
 .بتدائيةوأن يبدأ من املرحلة اال.. ً شيئايعمل

التوصيات التى تساعد الطالبات وفيام يىل بعض االقرتاحات و
ىف املرحلة الثانوية عىل تنمية الثقة بالنفس والبعد عن اخلجل ) الطلبة(

 :والتجاوب مع املعلمة
...  ـ استغالل حصص األنشطة املدرسية ىف عالج هذه املشكلة١

أن تستفيد من هذه احلصص وحتاول ) املعلم(فعىل املعلمة 
التى يعانني من هذه املشكلة ال) الطلبة(التقرب من الطالبات 

 .لتتعرف عىل األسباب التى تسبب املشكلة وحتاول عالجها
 طيبة مع الطالبات اجتامعيةأن تقيم عالقات ) املعلم( ـ عىل املعلمة ٢

أصحاب املشكلة حتى ختفف درجة اخلجل ومن ثم ) الطلبة(
 .تنمى لدهيم الثقة بالنفس

أصحاب املشكلة ) الطلبة(بات إرشاك الطال) املعلم( ـ عىل املعلمة ٣
تتصف ) طلبة(ىف األنشطة املدرسية التى تشرتك فيها طالبات 

لم منهم الطالبات ة حتى تتعباجلرأة والثقة بالنفس العالي
 .اخلجوالت

معها ) الطلبة(أن ترشك هؤالء الطالبات ) املعلم( ـ عىل املعلمة ٤
: ا مثلباستمرار ىف احلصة, وتكلفهم بأعامل بسيطة يقومن هب

ملقابلة املديرة, أو أن ) املعلم(مراقبة الفصل أثناء خروج املعلمة 
جتعلهن يساعدوهنن عند القيام بإعداد طبخة ىف مادة التدبري 

 .ًمثال أو أل سبب آخر
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أن حتاول أال تركز بشكل ملحوظ عىل ) املعلم( ـ عىل املعلمة ٥
 الالتى ثقتهن بأنفسهن ضعيفة, ألن) الطلبة(الطالبات 

ىف هذه املرحلة عىل قدر من املالحظة والفهم ) الطلبة(الطالبات 
 .من بعضهن) الطلبة(فقد يؤد هذا انتقاد وسخرية الطالبات 
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א 
 

ً ـ ينبغى النظر بعني االعتبار أوال إىل األسباب التى أدت إىل اخلجل ١
هل إعطاء تفسري واحد يوضح ًـ كام ذكرنا سابقا ـ فليس من الس

لنا أسباب هذا السلوك ألهنا تقوم عىل أسباب الدوافع 
املتصارعة الشعورية والالشعورية, ونتيجة هلذا الرصاع القائم 
ىف نفس الطفل يظهر نوع من التوافق بني هذه القو املتصارعة 
حيث تتحول مشاعر العدوانية املوجة نحو الوالدين إىل مصدر 

شاعره نحو ذاته دون رضر يلحق بذاته كام أنه ال آخر فينصب م
يعارض ضمريه اخللقى فتشبع حاجاته ويتم التنفيس عنها 

 .بطريقة أخر غري مبارشة
 ـ يبدو عىل مالمح الطالب املنطوين ما يدل عىل نواحى النقص أو ٢

العجز ىف شخصياهتم إذ أهنم تعودوا إخفاء مشاعرهم لكى 
 وتعلموا ياذين ال يشاركوهنم وجدانحيموا أنفسهم من الكبار ال

أن استجابتهم التلقائية منذ الصغر تقابل بالسخرية واالستهزاء 
سأهلم عن ًوبدال من أن يسأهلم الرشد عن أسباب صمتهم ي

 .اهتم العلميةميوهلم ورغباهتم وإنتاج
 ـ إذا كان أسلوب تربية الطالب ىف أثناء الطفولة يقوم عىل أساس ٣

خلوف وانعدام األمر داخل األرسة فإن شعوره إثارة مشاعر ا
بإمهال يرتتب عليه شعوره بأنه غري مرغوب فيه ومنبوذ من أهله 
ومن ثم عندما يتنقل إىل املدرسة تقابله صعوبات كثرية فيكثر 
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اعتذاره ولومه من قبل اآلخرين ويكون العمل عىل دجمه ىف 
 يزيد األنشطة املدرسية بحيث يستطيع منافسة اآلخرين مما

 .شعوره بالثقة ىف نفسه
 ـ إذا كانت أسباب اخلجل والعزلة عميقة اجلذور تتغلغل ىف أعامق ٤

الشخصية فإن مثل هذا الطالب حيتاج إىل إزالة األسباب التى 
 .أدت إىل مشاعر العزلة قبل البدء ىف دجمه ىف املحيط املدرسى

بب  ـ ىف حالة اخلجل البسيط الذ يبدو عىل بعض الطالب بس٥
شعورهم بالغربة الختالف جو املدرسة عن جو املنزل ويتم ىف 
هذه احلالة عزل وإزالة العوامل التى أدت إىل اخلجل والعزلة 
والعمل عىل إعادة الثقة ىف نفسه وطلب من املعلمني إرشاكه ىف 
اإلجابة عىل األسئلة املعتادة أثناء الدرس ويفضل أن تكون 

 . البداية سهلةاألسئلة املوجة إىل الطالب ىف
 ـ كام يقوم املرشد بتوجيه والدا الطالب اخلجول ولألساليب ٦

الرتبوية الصحيحة ىف معاملتهم البنهم وتنشئته بأقل قدر من 
 .الرصاع

 ـ تنمية وتطوير الوعى الرتبو عىل مستو األرسة واملدرسة, ٧
ويتم ذلك من خالل وسائل اإلعالم املختلفة, ومن خالل 

مني واآلباء لدورات تدريبية وعلمية حول أفضل إخضاع املعل
الدائم  االتصال مع حتقيق. السبل ىف تربية األطفال ومعاملتهم

بني املدرسة واألرسة وإقامة ندوات تربوية خاصة بتنشئة 
 .األطفال
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 اإلرشاد النفسى والرتبو ىف املدارس وإتاحة  ـ تعزيز وتدعيم٨
ألطفال ومحايتهم وحل الفرصة أمام املرشدين من أجل رعاية ا

 .مشكالهتم ومساعدهتم ىف جتاوز الصعوبات التى تعرتضهم
 والنفسية الذ يضم جتامعيةاال ـ ربط املدارس بمراكز الرعاية ٩

ًعددا من اإلخصائيني ىف جمال علم النفس والصحة النفسية 
, حيث تتم مساعدة األطفال الذين يعانون جتامعيةاالواخلدمة 

 كبرية ىف تكيفهم املدرسى, وحل من اخلجل وصعوبات
املشكالت السلوكية والنفسية التى يعجز املرشد عن إجياد 

 اجتامعيةحلول هلا, أ أن يكون هناك مرجعية تربوية نفسية و
 .لكل حمافظة أو مدينة عىل األقل

 ـ التعاون بني املدارس واجلمعيات األهلية التى هتتم بحامية ١٠
 .د األطفالالطفل ىف رصد مشكلة اخلجل ل

بعض النصائح للمعلم حول التعامل مع األطفال اخلجولني داخل 
 :الفصل
 : وصفه بصورة إجيابيةياًجعل اخلجل شيئا عاد ـ ا١

ً جيب أن يكون شيئا سهال; ياًواعتبار اخلجل شيئا طبيع حيث أن ً
نون ة يعتقد أهنم يعادمن الناس البالغني ىف الواليات املتح% ٥٠حواىل 
 واملشكلة هى أن معظم الناس يربكهم جل, فهو إذا شىء طبيعى,من اخل

خجلهم وحيتفظون به ألنفسهم وكنتيجة لذلك يظلون طوال حياهتم 
ًاقع يعترب هذا بعيدا  ولكن ىف الويعتقدون أهنم خيتلفون عن اآلخرين,

 وكمعلمني فإنكم ىف وضع يمكنكم إبعاد هذه الفكرة وأن عن احلقيقة,
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 أن اخلجل شىء طبيعى وأن هذا اخلجل جيب أال لبتكماتظهروا لط
قارن األطفال الذين يعانون من اخلجل بأطفال آخرين كانوا . يعرقلهم

 .يعانون من اخلجل وأصبحوا اآلن أناس بالغني ناجحني
 :تصال املستمر ـ قم باال٢

لوا أكثر من السهل إمهال األطفال الذين يعانون من اخلجل وكلام أمه
اليومى  االتصال إن. هتامم عندما يعطى إليهم تقبل االكلام صعب عليهم

مع األطفال الذين يعانون من اخلجل بصفة دائمة يساعد عىل أن يبقى 
ليس املطلوب منك القيام بالكثري, جمرد . هؤالء األطفال ىف بؤرة االهتامم

 املهم أال جتعل. تعليق أو سؤال أو ابتسامة يمكن أن يكون هلا وقع كبري
قة جتعلهم يشعرون أهنم خيتلفون عن الناس مع األطفال بطري االتصال
 .اآلخرين

ً ـ جيب أن يعطى األطفال الذين يعانون من اخلجل عمال يقومون ٣
 :به

من اخلجل, فإن األطفال اخلجولني يعانون مثل الناس البالغني الذين 
 وهذا ن لدهيم شىء ما يمكنهم القيام به,يمكنهم التحسن عندما يكو

 : جيعلهمالعمل
 .أ ـ يشعرون بأهنم يقومون بشىء خمتلف

ب ـ يتمكنون من احلصول عىل سبب جيعلهم يتفاعلون مع اآلخرين 
 ـ ىف هذه احلالة زمالئهم الطلبة ـ والرباعة ىف هذا هو مالءمة مستو

 لعمل ما مع مستو كل طفل, فبعض األطفال جتامعىاالالتفاعل 
 وهؤالء األطفال عادة التشجيع,در بسيط فقط من الدفع أو ينجحون بق



  
 

١٨٨

 وىف بعض األحوال, فإهنم ال ون إىل الثقة بأنفسهم لكى يبدأوا,يفتقر
إن أ عمل يساعدهم . يعرفون كيفية التحدث إىل األطفال اآلخرين

. جتامعىاالعىل إذابة اجلليد, ربام هو كل ما حيتاجونه من أجل التواصل 
 وهؤالء  إىل دعم أكرب,خرين فإهنم حيتاجونأما بعض األطفال اآل

األطفال يشعرون بالرعب فقط ألهنم موجودين بالفصل, وعليك أن 
وبالنسبة هلؤالء األطفال فإن شىء بسيط مثل . ًتكون حذرا مع هؤالء

 االتصال  لكى يبدأوا عمليةيامقابلة قصرية مع مدرسهم سيكون كاف
 ).مع اآلخرين(

تها ولكن ىف بعض ـ فيام يىل بعض األعامل املرتبة حسب صعوب
ًاألحيان ليس من السهل القول ما يكون صعبا وما ال يكون صعب ا ً

 :بالنسبة لطفل معني
 .قفل باب الفصل عندما يدق اجلرس* 
 .ترتيب الغرفة بعد هناية الدرس* 
 .توزيع أو مجع األوراق* 
 .العمل ىف جمموعة صغرية عىل موضوع أو عمل يطلبه املدرس* 
سرتاحة أو أثناء فرتات املذاكرة حيث  أثناء االمعرفة عدد الطلبة* 

يقوم األطفال اخلجولني بالذهاب إىل األطفال اآلخرين 
 .والتحدث معهم حول عمل يطلبه املدرس

كام تر فإن املهمة األوىل التى ذكرت تتطلب القليل, فهى ال تتطلب 
التعامل مع أ شخص وإنام مع الباب وهذا شىء مقصود فهو يسمح 
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شرتاك ىف الدرس بدون التعامل مع األطفال اآلخرين أو االللطفل 
ًاملدرس ـ ولكن حتى هذا العمل ربام يكون عمال هيدد األطفال األكثر 
ًقلقا ومن جهة أخر, فإن العمل األخري يتطلب من الطفل أن يذهب 

 .إىل أحد زمالئه ويبدأ معه فرتة سؤال وجواب
هام التى تناسب الفصل ومن املؤكد أنه من األفضل إعداد بعض امل

الذ تقوم بتدريسه ويمكن القيام هبذه املهام بدون اإلخالل بالدرس 
العاد. 

 ـ: ـ وقبل أن تبدأ ىف تطبيق هذا الربنامج إليك كلمة تنبيه
ًحتديد املهام لألطفال الذين يعانون من اخلجل تكون أكثر نجاحا * 
ن ـون مـين ال يعانال الذـام لألطفـد مهـًوم أيضا بتحديـا تقـعندم
إن األطفال اخلجولني ربام يكونون غري مرتاحني ولكن من . لـاخلج

م ـب هلـكتشاف العمل املناسافهم عادة يمكنهم . النادر أن جتدهم أغبياء
 نتباه إىل الشعور الذاتىثل زمالئهم, وأكثر من ذلك جدب االمثلهم م

ذ هذه املهام  ولكن إذا تم تنفيللطفل اخلجول ومعاناته ىف الفصل,
بطريقة مناسبة فسوف يكون هلا فائدة ربام تستمر طوال حياة الطفل 

 .اخلجول
 : ـ قم بالتعليق عىل نجاح األطفال اخلجولني وقم بنرش أعامهلم٤

هتامم لني يرغبون أن يكونوا ىف مركز االمعظم األطفال اخلجو
فهم يريدون الشعور باخلصوصية . يكرهونه الوقت نفسه ولكنهم ىف

ونرش أعامهلم ىف . ولكن لدهيم صعوبة ىف أن يكونوا ىف بؤرة الضوء
أماكن بارزة ىف الفصل يمكن أن يرفع معنوياهتم مثل ما هو احلال ىف 
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التعليق والثناء عىل هذه األعامل أمام الطلبة ىف الفصل وبالتاىل يمكن أن 
امل ولكن جيب أن تعطى كلامت الشكر بعناية عند التع. يكون له أثر بالغ

مع األطفال الذين يكرهون تسليط الضوء عليهم, واألفضل عدم 
التوسع ىف إعطاء كلامت الشكر أو الثناء, أ من األفضل إعطاء الشكر 

جيب عدم إعطاء الفرصة . أو الثناء والتحول مبارشة إىل موضوع آخر
 تم وإذا.  حيتاجه الطفل اخلجول لكى يردللمقاومة أو حتى التفكري ملا

لمة الشكر أمام الفصل بالكامل, جيب عدم إعطاء جمال من إعطاء ك
نتقل عىل الفور إىل العمل نظر مجيع الطلبة للطالب املعنى, االوقت لكى ي

 :ًن متيقنًا أن عمل جيد قد تم القيام به مثالاالتاىل وك
تالحظ أن الطالب يرتد . ًيأتى طالب إىل مقعدك ويسألك سؤاال

نتبه للعمل ببساطة أثنى عليه وا.  مجيلقطعة مالبس أنيقة وأن شعرة
 :الذ بني يديك

 "ًسرتة مجيلة, إهنا تعجبنى حقا"
 "ماذا بوسعى أن أفعل لك?"

ًعند التعامل مع أطفال خجولني جدا ربام من األحسن جتنب تقابل 
وهذا ربام . العينني حتى تشعر بأن الطفل قادر عىل الرد بطريقة مرحية

وعىل كل ال تنتظر إجابة لكلمة . ة مقابالتيتطلب مقابلة واحدة أو عد
ًإذا حتصلت عىل رد فإن ذلك يعترب جيدا ولكن ال تنتظر الرد, ألن . الثناء

ًوأخريا ال تشكر األطفال أو تقدم . هذا سيلغى اهلدف من هذا التمرين
 إىل إرباكهم عىل املد هلم الثناء إال إذا كنت تعنيه, وإال فإن هذا سيؤد

 .البعيد
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 :تصال مع اآلخرينطفال عىل تعلم كيفية الدخول ىف اساعد األ ـ ٥
ًقرتاب من غريب أو حتى صديق يمكن أن يكون صعبا بالنسبة اال

للشخص الراشد, ولكن بالنسبة للطفل اخلجول فإنه ليس أقل من 
حيلمون بأن يكونوا عذاب معظم األطفال الذين يعانون من اخلجل 

نضامم فال ىف امللعب واالمن األطقرتاب من جمموعة قادرين عىل اال
ً بدال من ذلك, فإهنم  ال يعرفون كيفية القيام بذلك;ياإليهم ولكنهم حرف

ينتظرون شخص ما أن يطلب منهم اإلنضامم إىل اللعب أو أهنم يدعون 
قم بأ شىء لتشجيع الطفل اخلجول ىف . أهنم ليس هلم الرغبة ىف اللعب

ؤد إىل خلق شىء جديد ذا سيخرين وهمع اآل االتصال أخذ املبادرة ىف
 .خمتلف ىف حياة ذلك الطفل

 : ـ علم األبوين٦
أحد األشياء املهمة التى يمكن أن يقوم هبا رجال التعليم ملساعدة 
األطفال اخلجولني هو تعليم األبوين املهارات التى يمكن أن يقوم هبا 

. ف ىف الفصلهؤالء األطفال ىف البيت والتى هلا عالقة مبارشة مع املوق
 ـ: نذكر هنا عدد بسيط من هذه املهارات

 .فراد العائلة أيدهيم للكالممزاولة بعض األلعاب حيث يرفع أ* 
ًقراءة بعض القصص من قبل األطفال ألبوهيم بدال من أن يقرأ * 

 .ًاألبوين قصصا ألطفاهلم
عند (تشجيع األطفال عىل الكالم بإنفسهم كلام كان ذلك ممكنًا * 

 ).وجبات ىف املطاعم أو عند وجود ضيوفطلب ال
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متثيل مواقف أو القيام بمالحظات ساخرة ألفراد العائلة اآلخرين * 
 .ىف البيت عىل أساس منتظم

 .جتامعيةاالالتمرن عىل املهارات * 
 : ـ قم بمكافأة التحسن البسيط٧

معظم األطفال اخلجولني يربزون عند جتزئة التحديات إىل أجزاء 
ًالقلق وليس الذكاء هو الذ يقف عائقا ىف طريق ف.  فيهايمكن التحكم

إن جتزئة األعامل إىل أجزاء صغرية بام فيه الكفاية, تسمح . تعلمهم
جيب (لألطفال اخلجولني النجاح معظم الوقت والفشل بعض الوقت 

كثري من ) أن نوضح أن الفشل أو الرسوب هو جزء من العملية التعليمية
 .ياتغلب عىل خماوفهم تدرجياألطفال سيتعلمون ال

 :نتبه للمزاح ـ ا٨
ًحتامال بأن يتعرضوا لم أن األطفال اخلجولني هم أكثر اكلنا يع

. للمزاح من أقراهنم الذين ال يعانون من اخلجل ولكن األطفال أذكياء
فهم يعرفون أنه من األفضل أال يمزحون أو يستهزءون من طفل أمام 

 .الراشدين
وبذا يفرضون عىل . ل حيتفظون بمعاناهتم ألنفسهمفالكثري من األطفا

الراشدين الذين هلم هبم عالقة أن يتطفلوا عليهم وينتزعوا منهم هذه 
املعاناة بعد أن يصبحوا حزينني بصورة متزايدة حول إمكانية الذهاب إىل 

وحيث أن اجلزء األكرب من التهكم عىل األطفال اخلجولني . املدرسة
كل . ً أن تعتقد أن بإمكانك التدخل دائاميايس واقعًحيدث بعيدا عنك, فل
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ًما عليك هو أن تكون دائام يقظا الحتامل أن الطفل اخلجول قد يتم  ً
كتشاف املشكلة, فكثري من ه وأن تقوم بام تستطيع الالتهكم علي

زالوا يصفون األثار النفسية  الراشدين الذين يستشريون املتخصص ما
 .هنم يعيشون ذلك التهكم اليوممن أيام شباهبم كام لو أ

 : ـ مترينات للتطبيق داخل الفصل٩
أسهل طريقة لتطوير مترينات ملساعدة األطفال اخلجولني هى اختيار 

ون ًأنشطة توفر إطارا هلؤالء األطفال للتعامل مع األطفال اآلخرين بد
 : وهذه التمرينات مناسبة ملا يىلالقلق حول ما يفرتض أن يفعلوا,

 .م مهارات بسيطة سهلة التعلم من قبل األطفال ـ تعلي١
 .شغل جمموعات صغرية تستبدل األدوار برسعة ـ ا٢
 .طلب من كل طفل أن يأخذ دوره بالتبادل ـ ا٣
 .سمح ألكثر من طفل أن يلعب األدوار ىف كل مرة ـ ا٤

العالج العقىل املعرىف الذ يدور حول تعديل بعض األفكار اخلاطئة 
 عن اخلجل
 :ك إقناع الطالب باألفكار التاليةومن ذل

أ ـ أن النجاح املدرسى ال يعنى االنزواء وعدم ممارسة األلعاب 
 .جتامعيةاالالرياضية واملشاركة ىف املواقف 

ب ـ أن الفشل ىف إمتام مهمة معينة ال يعنى أهنا هناية املطاف فكل فرد 
 .معرض للفشل, وما جيب عمله هو مواجهة هذا الفشل
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ت وجوده وحتقيق اع بأن كل فرد يملك القدرة والطاقة إلثبانج ـ اإلق
 .لية مع اآلخرين ىف املواقف املختلفةاّعذاته والتفاعل بف
نطوائى, ويتفهم ب أن يشجع هذا الطالب اخلجول االفاملدرس جي

وضعه النفسى فال يوبخه أمام زمالئه, كذلك جيب أن ال حيرجه ىف بداية 
  الطالب الوقوف أمام الطلبة والإجابة عىلالدراسة ىف سؤاله, وطلبه من

فيجلس معه . ًجيب أن يكون سهال لينًا مع مثل هذا الطالب. السؤال
ويشجعه عىل الكالم معه ويثنى عليه ىف الفصل أمام زمالئه, وخيريه ىف 
أن يسأله ويطلب منه أن يتحدث هبدوء ويشعره بأنه لو أخطأ فليس ىف 

ًا وليس عمال خمجالًذلك عيب ة يسأله أسئلة سهلة, وعندما  وىف البداي.ً
ًجييب الطالب والذ غالبا ما يتكلم بصوت خافت, ويكون حمرجا, بل  ً
.. ًربام تلعثم ومل يستطع اإلجابة, وتصبب عرقا, وتزداد رضبات قلبه

عندئذ جيب عىل املدرس مساعدته باإلشادة بام قاله التلميذ, وال يقول له 
ل, ولكن يتحدث معه عىل انفراد بأنه بأنه جيب أن يتحدث بصوت عا

أجاد ىف إجابته, وأنه يكون أفضل لو حتدث بصوت أعىل, وخيربه بأنه 
طالب جيد, وأن الطلبة املوجودون ىف الفصل الدراسى ليسوا أفضل منه 
بل إنه ربام يكون أفضل منهم, لذلك عليه أال خيجل منهم, وأن يشارك 

ثل األلعاب الرياضية, وأن يرشكه ىف النشاطات املنهجية والالمنهجية م
 ال يرتبط وال يشارك ياًىف اللعب بشكل جيد ال أن يرتكه خيتار مكانا منزو

 .بقية زمالئه
ًأيضا جيب تشجيع مثل هؤالء الطالب اخلجولني عىل املشاركة ىف 
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 ً, فمثالاالنطواءاألنشطة التى تساعدهم عىل التخلص من اخلجل و
 .ياشاركة ىف اإلذاعة املدرسية تدرجييطلب من الطالب اخلجول امل

ًويذكر أن هناك طالبا طلب منه املدرس أن يلقى كلمة أمام زمالئه ىف 
اإلذاعة املدرسية, فبقى طيلة األيام التى سبقت ذلك اليوم ىف قلق شديد 
وحاول أن خيتلق األعذار لكى ال يلقى الكلمة ىف اإلذاعة املدرسية, 

هلذا األمر, فأرص عليه وشجعه, والليلة التى  ًولكن املدرس كان متفهام
سبقت الصباح الذ سوف يلقى فيها الكلمة, مل يستطع النوم, واستيقظ 
من نومه ىف قمة قلقه, وأعراض القلق من خفقات القلب واالرتعاش 

وعندما وقف أمام الطالب وألقى كلمته بشكل رسيع, .. وجفاف احللق
لميذ باالرتياح, وقال لو أهنم طلبوا امتدح املدرس ما قام به, فشعر الت

منه أن يقوم هبذا العمل مرة أخر فلن يشعر بام شعر به ىف املرة السابقة, 
يشرتك ىف فريق اإلذاعة ىف مدرسته, ألنه حياول أن يقاوم  وقال بأنه سوف

 .هذا القلق الذ جيتاحه وأنه مرص عىل التغلب عىل هذا القلق
ىف املدارس عليهم واجب كبري ىف ومديروا املدارس واملسئولون 

ترغيب الطلبة ىف الدراسة واملدرسة, بمحاولة التواصل مع الطلبة وأن 
ال ينعزلوا ىف مكاتبهم, ويغلقوا أبواهبم دون الطلبة, وال يظهروا إال عند 

 !.حتى ال يرتبط وجودهم باملشاكل.. حدوث مشكلة
لبة ىف مشاكلهم ًوجيب عىل مدير املدرسة أن يكون أبا يلجأ إليه الط

 عليهم بوجه عام, لكن ياوليس فقط عند املشاكل, بل جيب أن يكون حان
 .ًجيب أن يكون حازما حيرتمه الطالب الوقت نفسه ىف
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 :ـ ومن األساليب اإلرشادية التى تفيد ىف عالج مشكلة اخلجل مايأتى
 ـ التدريب عىل السلوك التوكيد وتنمية الثقة بالنفس حيث يتعلم ١

 .الب كيفية مواجهة املواقف دونام قلق أو خجلالط
٢ ـ التعزيز; وذلك باحلصول عىل مكافأة نتيجة نجاح الطالـب ىف أ 

 . ناجحاجتامعىاتصال 
 ـ التحصني التـدرجيى ضـد اخلجـل, وذلـك بتعـريض اخلجـولني ٣

بصورة متدرجة ملواقف اخلجل حتـى يتمكنـوا مـن كـف القلـق 
 .ملثرية للخجل اجتامعيةاالالناتج عن املواقف 

 ـ أسلوب اللعب, وذلك عن طريق إرشاك الطالـب ىف جمموعـات ٤
اللعب مع تقديم العون له من بعض األشـخاص املقـربني لـه ىف 

 .مواجهة مواقف اللعب
 ـ التحدث اإلجيابى مع الذات, ذلك أن اقناع الشخص بأنه خجول ٥

أن يتحـدث الـشخص مـع  ال بد يدعم هذا اخلجل عنده, لذلك
ًوجير حوارا معها ملاذا خيجل? ويتحـدث بجمـل إجيابيـة نفسه 
إنـى " "سوف أحتدث لآلخرين حتى لو مل يعجبهم حديثى"مثل 

 سأفعل ذلـك فـامذا حيـدث لـو "قادر عىل التحدث مع اآلخرين
أخطأ الشخص أمـام اآلخـرين فالكـل خيطـىء وال يلهمنـى لـو 

 ."أخطأت
٦ الطالب خالهلـا  ـ النمذجة; وذلك بعرض أفالم متثل مواقف ير

 .ًأطفاال يترصفون بجرأة أمام اآلخرين
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ً ـ لعب األدوار; حيث يطلب املرشد من اخلجول أن يؤد مشهدا ٧
معينًا يمثل السلوك املالئم الذ جيب أن يأتيه الفرد ـ بعد 
االتفاق مع املرشد عىل خطوطه العريضة ـ وقد يقوم املرشد ىف 

لب من الفرد مالحظة كيف البداية بأداء األدوار املطلوبة ويط
 .يعرب عن أرائه وانفعاالته
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א 
 
ى ـرض للتوتر فـه دون أن يتعـال يستطيع أ إنسان أن يعيش حيات

ًوقت من األوقات, فكل منا يكون أحيانا قلقا إزاء موقف مع ني أو ـً
واخلجل . ًوأحيانا يؤد هذا التوتر إىل الشعور باخلجل. مشكلة ما

وتة, تنشأ بسبب خوف اإلنسان من موقف معني عاطفة سلبية مكب
ًورا ـوحيدث اخلجل للشخص, شع. ًيسبب له إحراجا أمام اآلخرين

ًبالضيق الشديد ورغبة ىف اهلروب والبقاء وحيدا, حتى ال يكون ىف 
اس, ـة النـشى مواجهـول خيـان اخلجـواإلنس. رـت للنظـموضع ملف

لرضر عىل صحته اجلسمية ًفيصبح منعزال عن املجتمع, وىف هذا أشد ا
 .والنفسية

وف ـل أو اخلـلة اخلجـات أن مشكـن الدراسـولقد أوضحت كثري م
ا ـامل ظهورهـع احتـة مـرتة املراهقـى فـمن املجتمع تظهر بشكل أكرب ف

ل أو بعد هذا السن وهناك كثري من املتخصصني ىف األمراض النفسية ـقب
ون من هذه املشكلة ىف يؤكدون أن هناك الكثري من األشخاص يعان

صمت ألعوام طويلة ولكنهم ال يطلبون املساعدة إال ىف حالة تزايد 
احلالة لدرجة أهنا قد تسبب هلم بعض املشاكل الكثرية واألزمات ىف 

 .احلياة
ًا دائام ىف حياة اإلنسان ًعىل أ حال, عندما تصبح مشاعر اخلجل شيئ

 عىل قدرة اإلنسان عىل يالباليومية وتزداد حدهتا وإىل درجة التأثري س
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القيام بوظائفه اليومية احلياتية بصورة طبيعية وبالكفاءة املعتادة, فإن هذه 
املشاعر السلبية تتحول إىل مرض أو باألحر جمموعة من األمراض 

وهذه األمراض متفاوتة ىف الشدة . تسمى جمتمعة بأمراض القلق النفسى
) البدنية(صحة اإلنسان اجلسمية وىف درجة اخلطورة التى تشكلها عىل 

أو النفسية, حيث أن هذه املشاعر حسب رأ خرباء الصحة النفسية ما 
هى سو صامم األمان, والذ يقوم بتحذير اإلنسان من وجود خطر ما 
هيدد اجلسم ورضورة جتنب هذا اخلطر من خالل سلوك أو ردود فعل 

 .معينة
العصبية فهو ظاهرة وبالرغم من أن اخلجل ال يعد من األمراض 

ًنفسية ترتك آثارا سيئة عىل نفسية من يصاب به ويسبب له مشاكل كثرية, 
إذ جيد صعوبة ىف خلق العالقات الطيبة مع أقرانه وأصدقائه وكل من 
حوله ويمنعه من عقد الصداقات معهم, وقد يفىض به إىل اخلوف 

 . العصبية والنفسيةاتاالضطرابوالرهبة و
جل إىل خوف املصاب به إىل اخلوف من تأدية أ ويؤد الشعور باخل

مهارة أو عمل خشية من اإلخفاق بسبب ما جيده من صعوبة ىف الرتكيز 
عىل ما جير من حوله ويعجز عن مواجهة أ طارء أو حادث 

 .بمفرده
وهيتم علامء النفس هبذه الظاهرة التى ترتك آثارها السيئة عىل نفسية 

 .الشخص اخلجول
برية من اهللا سبحانه وتعاىل أن منحنا نعمة التعبري عن إنه رمحة ك
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 وأن نقل املشاعر عن طريق!! عواطفنا وأحالمنا وآالمنا ىف كلامت
 بمزيد من العالج بالعقاقري ىف بعض الكلمة هو وسيلة حضارية, وهكذا

حاالت اخلجل الشديد ومع العالج النفسى نستطيع أن نقىض عىل 
اع ما ورد سلفا ـ من إرشادات , وإتبجتامعىاالمرض اخلجل 

وندعو اهللا ىف النهاية .. وتوجيهات ونصائح للتغلب عىل مشكلة اخلجل
ًأن يوفقنا سبحانه وتعاىل ملا حيبه ويرضاه, وجيعل هذا العمل خالصا 

 .لوجهه الكريم
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אא 
 

WאאאW 
 )م٢٠٠٠: ( ـ أمل خليل السعدنى١

املشكالت واحللول ـ مكتبة ابن .. ائنا املراهقنيكيف نتعامل مع أبن
 .سينا للطباعة والنرش ـ القاهرة

 )م١٩٩٩: ( ـ حامد عبد السالم زهران٢
 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة٥ـ ط ) الطفولة واملراهقة(علم نفس النمو 

 )م٢٠٠٠: ( ـ حنان عبد احلميد العنانى٣
نرش والتوزيع ـ الصحة النفسية للطفل ـ دار الفكر للطباعة وال

 .عامن
 )م٢٠٠١: ( ـ حسن مصطفى عبد املعطى٤

 النفسية ىف الطفولة واملراهقة ـ مكتبة القاهرة للكتاب اتاالضطراب
  .ـ القاهرة

 )م٢٠٠١: ( ـ رأفت حممد بشناق٥
 .سيكولوجيا األطفال وإضطراباهتم النفسية ـ دار النفائس ـ لبنان

 )م٢٠٠٢: ( ـ زكريا الرشبينى٦
 . النفسية عند األطفال ـ دار الفكر العربى ـ القاهرةاملشكالت

 )هـ١٤١٦م, ١٩٩٦: ( ـ زكريا الرشبينى, يرسية صادق٧
تنشئة الطفل وسبل الوالدين ىف معاملته ومواجهة مشكالته ـ دار 

 .الفكر العربى ـ القاهرة
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 : ـ سهام مهد جبار٨
كتبة العرصية الطفل ىف الرشيعة اإلسالمية ومنهج الرتبية النبوية ـ امل

 .ـ بريوت
 :سيد خري اهللا ـ ٩

 .بحوث نفيسة وتربوية ـ دار النهضة العربية ـ بريوت
 )م١٩٨٨: ( ـ سيد صبحى١٠

 . ـ مكتبة احللبى ـ املدينة املنورة٣البناء النفسى لإلنسان ـ ط 
١١م١٩٩٠: ( ـ عبد الرمحن العسيو( 

عرفة اجلامعية ـ األمراض النفسية والعقلية والسيكوسوماتية ـ دار امل
 .اإلسكندرية

 )م١٩٩٣: (ــــــــــــــــــــ ـ ١٢
مشكالت الطفولة واملراهقة ـ أسمها الفسيولوجية ـ دار العلوم 

 .العربية ـ بريوت
 :ــــــــــــــــــــ ـ ١٣

 .ىف الصحة النفسية والعقلية ـ دار النهضة العربية ـ بريوت
 )م١٩٨٢: ( ـ عبد العزيز القوىص١٤

 . الصحة النفسية ـ مكتبة النهضة املرصية ـ القاهرةأسس
 )م١٩٩٧: ( ـ عبد املجيد اخلليد, كامل حسن وهبى١٥

 السلوكية عند األطفال ـ اتاالضطراباألمراض النفسية والعقلية و
 .دار الفكر العربى ـ بريوت

 )م١٩٩٠: ( ـ عباس حمجوب١٦
 .عجامنأصول الفكر الرتبو ىف اإلسالم ـ مؤسسة الرسالة ـ 
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 )م٢٠٠٦: ( ـ عامد عبد الرحيم الزغول١٧
ية السلوكية لد األطفال ـ دار الرشوق ـ االنفعال اتاالضطراب
 .القاهرة

 )م١٩٩٤: ( ـ فاروق السيد عثامن١٨
 لد طالب اجلامعة ـ جتامعيةاالسمة وعالقتها بأساليب التنشئة 

نوفية ـ السنة جملة البحوث النفسة والرتبوية ـ كلية الرتبية ـ جامعة امل
 .٢٤٢ ـ ١٨٥, ص )١(, العدد )١٠(
 )م١٩٩٤: ( ـ فيصل عباس١٩

 .أضواء عىل املعاجلة النفسية ـ دار الفكر اللبنانى ـ بريوت
٢٠م١٩٩٨: ( ـ حممد السيد الزعبالو( 

 .تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس ـ مكتبة التوبة ـ الرياض
 )م١٩٩٤: ( ـ حممد مصطفى زيدان٢١

 ـ دار ٤نمو النفسى للطفل واملراهقة ونظريات الشخصية ـ ط ال
 .الرشوق ـ جدة

 )م١٩٩٤: ( ـ حممد عبد الظاهر الطيب٢٢
 ـ دار ٢مشكالت األبناء وعالجها من اجلنسيني إىل املراهقة ـ ط 

 .املعرفة اجلامعية ـ اإلسكندرية
 )م١٩٨٩: ( ـ حممود الرسوجى, مصطفى عبود, إبراهيم حسن٢٣

 . ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢األم والطفل ـ ط موسوعة 
 )م١٩٨٢: ( ـ خمتار محزة٢٤

 .مشكالت اآلباء واألبناء ـ دار البيان ـ جدة
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 : ـ مصطفى فهمى٢٥
الصحة النفسية ـ دراسات ىف سيكولوجية التكيف ـ اخلانكى ـ 

 .القاهرة
 : ـ هد حسني بيبى٢٦

 .أبناؤنا ىف خطر ـ أكاديميا للطباعة ـ بريوت
אאW 
 .www.amrkahaled.net. ـ موقع عمرو خالد, ١
 الثقة بالنفس,/ موقع نفسانى /  ـ جوجل ٢

.www.nafsany.com/showarticle.php 
? الشبكة جتامعىاال ـ ما هو الفرق بني اخلجل واحلياء والرهاب ٣

 .ستشاراتاإلسالمية ـ ا
.www.islamweb.net/ver 2/istisharat/details 2. php?repid = 

265530 
 نت ـ اخلجل.  ـ أمحد شيشانى ـ اجلزيرة٤

www.raypuv.com/catalog/book-intfo.oho 
 أمحد شيشانى. نصائح عامة ىف عالج اخلجل الشديد ـ د

www.balagh.com/najah/320ruxgt.htm. 
 اخلجل ىف علم النفس ـ منتديات العربية

www.elwessia.com/vb/shouthread.php?t=9685. 
 ستشارات النفسية والعاطفية ـ قسم االجتامعىاالمشكلة اخلجل 

www.einy eink.com/forum/t43084.htm/. 
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 اخلجل عند األطفال ـ سليامن فواز الكفري ـ جامعة دمشق
http:iinesasy.org/content/view/3729/258/ 

  أناخلجل صفة سلبية? منتيدات عامل األمتى يكون ا
http: iiwww.elaana.com/vb/t1364 

 أم مرض نفسى خطري?.. اخلجل صفة محيدة مطلوبة
 مصطفى إبراهيم ـ بغداد ـ جريدة الصباح

www.alsabaah.com/paper.php?wource = akbar& mlf = copy & 

sid = 44080 
  ـ أسبابه وعالجه من الطفولة ـ منتديات قصيمى نتجتامعىاالاخلجل 

http//www.qassimy.com/vb/showthread.php?t = 85143 
 ظاهرة اخلجل عند األطفال ـ يرس اجلارحى

www.islamweb.net.family/family-suggestion/family-

studies/10.html 



  
 

٢٠٦

אא 
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 تقبل األبناء املتفوقني منهم واملتخلفني الجتاهات آبائهم نحو −١

 ـ رسالة ١٩٧٩قة ذلك بمستو القلق, حتصيلهم الدراسى وعال
/ د.جامعة عني شمس ـ حتت إرشاف أ/ ماجستري كلية البنات

 . رمزية الغريب
مراتب الطموح لد الطالبة اجلامعية وعالقته بمفهوم الذات " −٢

جامعة /  ـ رسالة دكتوراه ـ كلية البنات١٩٨٤ "ومستو األداء
  .رمزية الغريب/ د.عني شمس ـ حتت إرشاف أ

 عادات االستذكار ىف عالقته بالتفوق الدراسى ـ املؤمتر الرابع لعلم −٣
 ـ اجلمعية املرصية للدراسات ١٩٨٨ يناير ٢٨−٢٥النفس ىف مرص 

 . النفسية
٤− " تالميذ املدرسة اإلعدادية وعالقته باملستو االنضباط لد

  الثقاىف ووجهة الضبط واالجتاهات الدراسية, ـ جملة علمجتامعىاال
 . ١٩٨٨أبريل, مايو, يونيو / النفس ـ العدد السادس

 العالقة بني عادات االستذكار ومهاراته وبعض العوامل الشخصية −٥
دراسات ىف ( لد تالميذ املدرسة االبتدائية, كتاب جتامعيةاالو

ـ ١٩٨٨ـ دار الكتاب للطباعة والنرش ) عادات االستذكار ومهاراته
 .مودع بدار الكتب املرصية
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عادات االستذكار ومهاراته لد تالميذ املرحلة اإلعدادية ىف " −٦
دراسات ىف (كتاب . جتامعيةاالعالقته ببعض العوامل الشخصية و

 ١٩٨٨ـ دار الكتاب للطباعة والنرش ) عادات االستذكار ومهاراته
 .ـ مودع بدار الكتب املرصية

  ظاهرة العنف لد بعض رشائح من املجتمع املرص ـ دراسة−٧
اب ــ الكت) رـد نصـد حممـسعي. ع دـباالشرتاك م(استطالعية 

 ـ مكتبة األنجلو ١٩٨٩و ىف علم النفس ـ املجلد السادس ـالسن
 . املرصية

 دراسة لتنمية عادات االستذكار ومهاراته لد بعض تالميذ املدرسة −٨
االبتدائية, جملة علم النفس ـ العدد احلاد عرش ـ يوليو, أغسطس, 

 .  ـ القاهرة١٩٨٩ سبتمرب
 أساليب املعاملة الوالدية املرتبطة بالتحصيل ىف عالقتها بدافع −٩

ة ـة خمتلفـ ثقافيةـاجتامعياإلنجاز والتحصيل الدراسى لد رشائح 
من اجلنسني باملدرسة االبتدائية ـ املؤمتر الرابع للطفل املرص ـ 

 ـ ١٩٩١ أبريل ٣٠ إىل ٢٧مركز دراسات الطفولة ىف الفرتة من 
 . القاهرة

 دراسة نفسية حتليلية للمعلم املتميز باملدرسة الثانوية, بحوث −١٠
ـ اجلمعية ) ١٩٩١(املؤمتر السابع لعلم النفس ىف مرص ـ سبتمرب 

جامعة عني / املرصية للدراسات النفسية باالشرتاك مع كلية الرتبية
 . شمس ـ القاهرة
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رسية والدراسية لد  عدم الرضا عن بعض اجلوانب الصحية واأل−١١
الطالب املتفوقني باملدرسة الثانوية ـ بحوث املؤمتر التاسع لعلم 

 .  ـ القاهرة١٩٩٣ يناير ٢٧/٣١النفس ىف مرص ـ 
 رعاية الطالب املتفوقني باملدرسة الثانوية ـ بني الواقع واملأمول −١٢

جملة علم النفس ـ العدد الثامن والعرشون ) دراسة استطالعية(
 .  ـ القاهرة١٩٩٣ نوفمرب, ديسمرب أكتوبر,

 واملهنية جتامعيةاال بناء اختبار لقياس امليول الدراسية والرتفيهية و−١٣
لطالب وطالبات املرحلة الثانوية ـ جملة املركز القومى للتقويم 

 .  ـ القاهرة١٩٩٥واالمتحانات 
 ظاهرة غياب املعلامت السعوديات ىف مراحل التعليم العام بمدينة −١٤

 واملهنية جتامعيةاالالرياض ىف ضوء بعض املتغريات الشخصية و
ـ اململكة العربية السعودية ـ الرئاسة العامة لتعليم ) دراسة ميدانية(

 ١٩٩٣البنات ـ اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية إدارة الدراسات ـ 
 . ـ الرياض

أمول  رياض األطفال ىف اململكة العربية السعودية بني الواقع وامل−١٥
ـ اململكة العربية السعودية ـ الرئاسة العامة ) دراسة حتليلية تقييمية(

لتعليم البنات ـ اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية ـ إدارة الدراسات 
 .  ـ الرياض١٩٩٤

 ظاهرة الغياب من املدرسة لد طلبة الثانوية العامة وعالقتها −١٦
ـ املؤمتر الثامن ىف ) سعاد زكى. باالشرتاك مع د(ببعض املتغريات 
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ـ مركز اإلرشاد النفسى ـ جامعة ) ٢٠٠١( نوفمرب ٦−٤الفرتة من 
 .عني شمس ـ القاهرة

) الواقع واملأمول( رعاية املسنني ىف اململكة من املنظور الرشعى −١٧
مدينة امللك عبد العزيز ). حممد عليشة األمحد. باالشرتاك مع د(

/ هـ ١٤٢٩ة لربامج املنح ـ للعلوم والتقنية ـ اإلداره العام
 . م, جامعة طيبة ـ املدينة املنورة٢٠٠٩

WאאW 
م ـ عامل ٢٠١١ـ ) تعليمة وتنميه مهاراته. اساسياته وأنواعه( التفكري −١

 .الكتب ـ القاهرة
ب ـ ـم الكتـم ـ عال٢٠١٠ى ـ ـس املدرسـلم النفـى عـراءات فـ ق−٢

 .رةـالقاه
م ـ عامل ٢٠١٠ع البيانات ىف البحوث النفسية والرتبوية ـ  أدوات مج−٣

 .الكتب ـ القاهرة
 مناهج البحث العلمى ـ ىف الرتبية وعلم النفس ومهاراته األساسية ـ −٤

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٩
 ـ عامل الكتب ـ ٢م ـ ط ٢٠٠٧ حمارضات ىف سيكولوجية التعلم ـ −٥

 .القاهرة
عامل ) ٢طـ (م ٢٠٠٦: روق الفــردية وقياســها ســيكولوجية الفــ−٦

 . الكتب ـ القاهرة
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م عامل ٢٠٠٥: أسسه ـ اسرتاتيجياته ـ تطبيقاته:  التعلم التعاونى−٧
 . الكتب ـ القاهرة

 ـ مودع بدار ١٩٩٣): مشكالهتم ـ اكتشافهم ـ رعايتهم( املوهوبون −٨
 . الكتب املرصية بالقاهرة

 ـ مودع بدار الكتب ١٩٩٠:  السليمة عادات االستذكار ومهارته−٩
 . املرصية بالقاهرة

WW 
אאאW 

إسالمى ـ نفسى ـ (من منظور .. التوافق الزواجى واستقرار األرسة
 . م عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٥) اجتامعى

אאאW 
 . عامل الكتب ـ القاهرةم ـ ٢٠٠٥مشكلة العناد عند األطفال ـ 

אאאW 
 . م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٥مشكلة اخلوف عند األطفال ـ 

אאאאW 
م ـ عامل الكتب ٢٠٠٥: مشكلة التأخر الدراسى ىف املدرسة واجلامعة

 . ـ القاهرة
אאאW 

امل م ـ ع٢٠٠٥: عادات االستذكار ومهاراته الدراسية السليمة
 . الكتب ـ القاهرة



  
 

٢١١

אאאW 
م ـ عامل الكتب ـ ٢٠٠٥: مشكلة التبول الالإراد عند األطفال

 . القاهرة
אאאW 

والنجاح ىف شتى . حتسني مفهوم الذات ـ تنمية الوعى بالذات
 .  ـ عامل الكتب بالقاهرة٢٠٠٥: جماالت احلياة
אאאW 

م ـ عامل ٢٠٠٥: األبناء من أجل تنمية اإلبداعكيف نربى أنفسنا و
 . الكتب ـ القاهرة

אאאW 
م ـ عامل ٢٠٠٥كيفية مواجهة املشكالت الشخصية واألزمات ـ 

 . الكتب ـ القاهرة
אאאW 

بني اليأس واألمل ـ .. أزمة منتصف العمر لد املرأة والرجل
 .  م ـ عامل الكتب القاهرة٢٠٠٦

אאאW 
األسباب واألرضار ـ الوقاية (مشكلتا مص األصابع وقضم األظافر 

 . م عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧ـ ) والعالج



  
 

٢١٢

אאאW 
كيفية تنظيم الوقت وشغل أوقات الفراغ ـ بني الواقع والواجب ـ 

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧
אאאW 

م ـ عامل ٢٠٠٧ ـ "سبابه ـ أرضاره ـ الوقاية ـ العالجأ"الغضب 
 .الكتب ـ القاهرة

אאאאW 
) بـني احلقيقـة واخليـال(األمراض النفسـية واألمـراض العقلـية 

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧
אאאW 

 م ـ عامل٢٠٠٧) لد األطفال والشباب(مشكلة العنف والعدوان ـ 
 .الكتب ـ القاهرة

אאאW 
م ـ ٢٠٠٨بني اآلمال واآلالم ـ .. مرحلة الشيخوخة وحياة املسنني 

 .عامل الكتب ـ القاهرة
אאאW 

م ـ ٢٠٠٨املشكالت العاطفية واجلنسية لد املراهقني واملراهقات ـ 
 .عامل الكتب ـ القاهرة



  
 

٢١٣

אאאW 
م ـ عامل ٢٠٠٨) الصحة والسالمة ـ واملرض والندامة( بني التدخني

 .الكتب القاهرة
אאאW 

م ٢٠٠٩) األطفال واملراهقني(فن وأساليب تربية ومعاملة األبناء 
 .عامل الكتب ـ القاهرة

אאאW 
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٩ماذا نفعل? .. ىف بيتنا كذاب

אאאאW 
 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠٠٩ماذا نفعل? ... ىف بيتنا سارق

אאאאW 
ـ ) وخراب البيوت.. بني هالك النفوس (واإلدمان .. املخدرات

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠١٠
אאאאW 

م ـ عامل ٢٠١٠ـ ) صناعة راقية.. أمنية غالية (والرضا .. السعادة
 .الكتب ـ القاهرة

אאאאאW 
م عامل ٢٠١٠ـ ) بالء وحمنة ـ أم ـ ابتالء ومنحة(ضعاف العقول 

 .الكتب القاهرة



  
 

٢١٤

אאאאW 
واليأس .. السعادة والوفاق (بني .. اخلرافات والسحر والشعوذة

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠١١) والشقاق
אאאאW 

م ـ عامل ٢٠١١) وآداب السلوك واملعاملة الراقية.. فنون اإلتيكيت
 .الكتب ـ القاهرة

אאאאW 
ـ ) وقضية تستحق االهتامم.. ظاهرة ال يمكن انكارها(العنوسة 

 .م ـ عامل الكتب ـ القاهرة٢٠١١
 
 



  
 

٢١٥

אא 
 منها ,وس وهو يسيطر عىل اإلنسان ىف درجات خمتلفةإن اخلجل آفة كثري من النف

ما هو طفيف ومنها ما هو كبري إىل درجة يشل فيها اإلنسان ويفقده دوره الفعال ىف 
 ولكن السؤال املحري هو ما هى أسباب اخلجل? وكيف يتكون ىف جتامعيةاالاحلياة 

ن اخلجل ينمو مع ًاإلنسان? من املؤكد أن اإلنسان عندما خيلق ال يكون خجوال أ أ
نمو اإلنسان أو يمكن القول بأن األطفال عندما يولدون يكون لدهيم ميل ألن يكونوا 
خجولني وكأن بذرة اخلجل ختلق معهم وهنا تربز أمهية الرتبية فإما أن تقوم بسقاية 

ومشكلة اخلجل .... تلك البذرة لتنمو وتكرب أو أن تقىض عليها لتذهب دون عودة
سانية ويعانى منها األفراد ىف مجيع املجتمعات والثقافات ويسبب تعترب مشكلة إن

للشخص الذ يعانى من اخلجل مشاكل كثرية حيث جيد صعوبة ىف خلق عالقات 
 اتاالضطراب وصداقات مع اآلخرين, وقد يؤد إىل اخلوف والرهبة واجتامعية

شل بسبب ما ًالعصبية والنفسية, واخلوف من تأدية أ مهارة أو عمل خوفا من الف
 من حوله وقد يعجز عن مواجهة أ جيده من صعوبة ىف الرتكيز عىل ما جير

 .طارء أو حادث بمفرده
ًونظرا ألمهية موضوع اخلجل وآثاره السلبية والتى تنعكس عىل أداء األطفال 
واملراهقني والكبار ـ أقدم هذا اإلصدار من سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع أتناول 

 اخلجل ككل تعريفه, والفرق بينه وبني احلياء, أعراضه, أرضاره, فيه موضوع
سى, صفات الطفل أو الشخص اخلجول, أسبابه, وعالجه من منظور إسالمى ونف

إىل جانب الكثري من األمور .. واقع عن اخلجلبعض القصص واالستشارات من ال
وأدعوا .. هلاموذلك هبدف تنمية الوعى نحو هذا املوضوع ا.. اخلاصة هبذا املوضوع

اهللا أن أكون قد وفقت ىف عرضه, وأن ينتفع به اجلميع املنفعة القصو, وأن يتقبل اهللا 
 .ًهذا العمل خالصا لوجهه الكريم

KK 
  




